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 ٌا َربِّ اْرَحْم َضْعَؾ َبَدنً" 

 "َوِرقََّة ِجْلدي َوِدقََّة َعْظمً، 

 

 الهٌكـــل الجسدي لإلنسان

 وإمداد الرحمة اإللهٌة له

 

مبارك  من كونه من الدعاء ال ٌنطلق العبد فً هذه الفقرة

قد وضــع اللبنات األساس فً رسم المنهجٌة 

اإلستراتٌجٌة ، حٌث بـــدا واضـــحاً ، أن الطرح فً 

الفقرات السابقة ، كان ٌركز على اإلرتدادت السٌبــة التً 

انطبعت فً كٌان وطبٌعة الروح ، والذي سبب فً 

ٌة ، إذ حدوث شرٍخ واضـــٍح فً مفاصل الروح المعنو

كثرة الذنوب واآلثام واإلتٌان بشتى المعاصً كان دافعــاً 
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النطفاء الجذوة المعنوٌة للعبد ، وهو ما سوؾ تبرز 

آثارها فً الكثٌر من األعمال العبا دٌة والتكالٌؾ اإللهٌة 

.  فً حٌن ٌسعى العبد جاهــداً لمعالجة كافـــة التلفٌات 

على أن ٌكون الدافــع  التً أحدثتها تلك األعمال السلبٌة ،

األساس هو الخروج بنتابـــج أكثر مبلبمة لطبٌعة التحرك 

 نحو الطرٌق السالكة إلى هللا تعالى .

على أن استخدام أسلوب جدٌد فً بث الخطاب إلى هللا 

تعالى ، كان هو العنصر المهم فً الترقً المعنوي ، 

حٌث ٌبلحظ أن العبد أخذ ٌمزج بٌن المادة والروح ، 

هو أسلوب لم ٌعدمه الخطاب اإللهً فً القران الكرٌم ، و

اَر اآلِخَرَة َوال قال هللا تعالى : "  ُ الدَّ
َواْبَتِػ فٌَِما آَتاَك َّللاَّ

َك َوال  ٌْ ُ إِلَ
ا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ ٌَ ْن َتنَس َنِصٌَبَك ِمَن الدُّ

ٌُحِ  َ ال 
 بُّ اْلُمْفِسِدٌنَ َتْبِػ اْلَفَساَد فًِ األَْرِض إِنَّ َّللاَّ

فنبلحظ أن اآلٌــة الكرٌمة لم تؽفل عن ذكر الدنٌا مع ٔ"
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اآلخرة ، والتً مزجت بٌنهما ، على أن ال تكون الدنٌا 

طاؼٌة على اآلخرة ، وٌكون هم اآلخرة هو المسٌطر 

على كٌان العبد فً حٌاته  . فً حٌن تبٌن بعض 

ن ، أن الرواٌات الوارد عن لسان األبّمـــة المعصومٌ

اإلهتمام بتلك الدنٌا التً أشارت إلٌها اآلٌـــة الكرٌمة ، ما 

هو إال جزٌء من عالم اآلخرة ! ، عن ابن أبً ٌعفور قال: 

قلت البً عبد هللا علٌه السبلم: إنا لنحب الدنٌا، فقال لً: 

قلت: أتزوج منها وأحج وانفق على  تصنع بها ماذا ؟

لٌس هذا من ً:" عٌالً وانٌل اخوانً وأتصدق. قال ل

فاإلمام علٌه السبلم وضــع له  ٔ" الدنٌا هذا من االخرة

المفهوم الصابــب من تلكم األعمال الدنٌوٌة ، حٌث تدلُّ 

على أنـــها موصلــة إلى النجاة ؼـــداً فً عالم اآلخرة ، 

إذ ال ترمً هذه المفاهٌم واألعمال على أنها أعمال دنٌوٌة 

لى هللا تعالى ، على أن ٌكون الهم إذا قارنها بالقربـــة إ

األخروي هو الطابـــع السابـــد فً حٌاته ،  عن أبً عبد 
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هللا علٌه السبلم قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله: 

من اصبح وأمسى واالخرة أكبر همه، جعل َّللا الؽنا فً "

قلبه، وجمع له أمره، ولم ٌخرج من الدنٌا حتى ٌستكمل 

بح وامسً والدنٌا أكبر همه جعل َّللا رزقه، ومن اص

الفقر بٌن عٌنٌه، وشتت علٌه أمره، ولم ٌنل من الدنٌا 

وسوؾ نؤتً الحقـــاً حول تفاصٌل الدنٌا  ٔ"إال ما قسم له

حٌن ٌكون الظرؾ من الدعاء المبارك داالً علٌــه فبل 

نستبق تلك المحطة ، وهذا مجرد توضٌــح بحسب 

 ه الفقرة منه .المقتضى من الدعاء عند هذ

لذا ٌدرك العبد مدى أهمٌة هذا الهٌكل الجسدي فً هذا 

العالم ، كٌؾ أنــه المعتمد األساس فً التحرك والسعً 

لطلب الحاجة الدنٌوٌة ، فالجسد عنصر أساس فً تنمٌة 

الروح والنفس ، على أنه ٌبقى أداة تتحكم فٌه النفس إذا لم 

حرك وفق ٌروضها صاحبها ، فً حٌن فإن العبد ٌت
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المعطٌات واإلرشادات التً تؤتٌه من جانب الدنٌا وما 

تختزله من أبعاد سلبٌة تصب عواقبها فً خانة المفسدة ، 

ومن هنا فإن أمٌر المإمنٌن علً علٌه السبلم  ٌصرح فً 

هذا الجانب حول الحذر من النفس ، وأن عبلجها من 

خبلل التروٌض والمجاهدة ، ٌقول اإلمام علٌه الصبلة 

ًَ  والسبلم : " ْقَوى لَِتؤْتِ ًَ َنْفِسً أَُروُضَها بِالتَّ َما ِه َوإِنَّ

ْوَم اْلـَخْوِؾ األَْكَبِر، َوَتْثُبَت َعلَى َجَوانِِب اْلـَمْزلَقِ  ٌَ  ٔ"آِمَنًة 

 وقد تقدم الكبلم فً هذا المجال مسبقاً .

إنما عواقب عدم التروٌض والتهذٌب للنفس جدَّ وخٌمة 

ًّ فهو من  خبلل هذه الفقرة ٌركز على هذا الكابن ال ح

العبد على عوامل ثبلثة تمت فً تكوٌن وتقوٌة الجوانب 

الجسدٌة والنفسٌة والعقلٌة بصلة ، فً حٌن لم ٌعدم العبد 

مدى الحاجة التً ٌستعٌد بها حٌوٌته الدنٌوٌة واألخروٌة 

من هذه العوامل الثبلثة ، إذ التكوٌن الطبٌعً ألّي إنسان 
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 -ٕقوة البدن  -ٔذه العوامل الثبلثة وهً : ٌحتاج إلى ه

شدة الجلد الموجود على البدن ، لكً ٌتحمل قسوة 

 وتحمل العظام على الشدابد .  -ٖالمناخاة الرطبة  

وبما أن اإلنسان مخلوق ضعٌؾ لٌس بمقدوره تحمل 

الّصعاب الدنٌوٌة وببلءاتها ، فإن من األولى سوؾ ٌكون 

وشدٌد علٌه ، ومن هنا  ببلء وصعاب اآلخرة شًء كبٌر

فإن العبد ٌطلب من هللا تعالى أن ٌنزل علٌه األلطاؾ 

والرحمات الرحمانٌة علٌه ، فهو ٌقول : ٌا رب أعلم أنً 

قد تجاوزت الحدود والضوابط الشرعٌة وأننً وصلت 

إلى منطقة من المحال الخروج منها بسبب عدم إتباع 

وجه إلٌك من الضوابط والمبادئ التً أمرت بها ، لكنً أت

باب الرحمة التً وسعْت كّل شًء ، ومن هذه الجنبة ، 

فإن هذا البدن البشري وما ٌحتوي من ضعؾ ال ٌقّوى 

ًّ من  على آالم العذاب ، وأن هذا الجلد الواقً ، والذي ٌق

أّي أذًى فً هذه الدنٌا ، حٌث ٌحول دون وصول كافّة 

، بٌقى المكروبات والجراثٌم إلى أعماق وفضاءات الجسد 
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هذا الجلد رقٌق جداً ، بحٌث ٌخترقه من هو أقوى منه ، 

عظم فً  ٕٓٓوأن هذه العظام البالػ عددها أكثر من 

الهٌكل البشري ، إما هً ضعٌفة ودقٌقة ، وال ٌوجد بها 

ثمة قوة وسوؾ تنهزم أمام أّي قوة ؼٌر كفوءة ، ومن 

كانت أوصاؾ هٌكله الجسدي هكذا فإن ال ٌتحمل جزٌء 

عذاب األخروي ، ومن هنا فإن طلب العفو والرحمة من ال

منك ٌا إلهً هً من المسلمات واألولوٌات حتى أنجوا 

 من ذلك العقاب .      
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 البدن البشري واللطؾ اإللهً

وهو من ناحٌة طبٌعٌة  -لى وجه األرض  ٌولد اإلنسان ع

متجهاً نحو نهاٌته ، حٌث كل دقٌقة تمّر من عمره تجّره  -

ٌّد أنملة عن  نحو القبر المحّتم ، وال ٌمكنه أن ٌنحرؾ ق

هذه الحقٌقة ، أنفاسه وتحركاته وطموحاته معدودة ، كلها 

تإدي نحو ذاك المصٌر المحتوم ، فإذا ما وصلت أنفاسه 

ا ، فإنـــه ٌسدل الستار من حٌاته ووجوده فً إلى نهاٌته

عالم الدنٌا ، لٌكمل طرٌقه عبر الموت هناك فً ذلك 

العالم األخروي  ، ٌقول  لقمان الحكٌم علٌه السبلم 

ٌّاً أبنه وهو ٌعضه : "  : من حٌن سقطت من موص ًّ ٌا بن

بطن أّمك استدبرت الدنٌا واستقبلت اآلخرة، وأنت فً 

ستقبلت أقرب منك إلى ما استدبرت، ٌوٍم إلى ما ا كلّ 

بالتقوى فإّنه أربح  فتزّود لدار أنت مستقبلها، وعلٌك

التجارات، وإذا أحدثت ذنباً فاتبعه باالستؽفار والندم 
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على ترك العود لمثله. واجعل الموت نصب  والعزم

جوارحك  عٌنٌك والوقوؾ بٌن ٌدي خالقك، وتمّثل شهادة

ٌن بك؛ تستحً منهم ومن علٌك بعملك، والمالئكة الموكل

وعلٌك بالموعظة فاعمل بها  .رّبك الذي هو مشاهدك

فإّنها عند العاقل أحلى من العسل الشهد، وهً على 

أشّق من صعود الدرجة على الشٌخ الكبٌر، وال  السفٌه

ولكن احضر  تسمع المالهً فإّنها ُتنسٌك اآلخرة،

ألهوال الجنائز. وزر المقابر وتذّكر الموت وما بعده من ا

 ٔ"فتؤخذ حذرك

خلق هللا تعالى اإلنسان من تراب ، ومن عناصر األرض 

... من الحدٌد والكالسٌوم والماؼنسٌوم والكربون ، 

وؼٌرها من العناصر التً تحتوٌها األرض ، وبحكمة هللا 

تعالى اختار لهذا الكابن البشري أجمل الصور ، وبّث فٌه 

على إعمار  الحٌاة ، وزوده بمواهب وطاقات تساعده
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األرض واستخراج كنوزها ومكنوناتها ، وأعطاه العقل 

 ووهب له كٌفٌة استخدامه ، وزوده بالسمع والبصر .

ووضع هللا تعالى لـــه الضوابط والقوانٌن الشرعٌة ، التً 

تنظم حٌاته ، ورسم له المنهج الذي تستقٌم به حٌاته 

وتحت وأمـــره بالسٌر الحثٌث نحو تطبٌق هذه التعالٌم 

المنظار العقلً والضابطة الشرعٌة ، وحذره من 

إؼراءات الشٌطان ، وأعلمه بؤنـــه عـــدواً لـــه ، وأن 

 ٌتجنب نزعات وعبث النفس األماّرة بالسوء .

وحتى تنضبط وتتؤقلم هذه التعالٌم الربانٌة كان ال بّد من 

وجود بدٌل ٌكون فٌه رضاً هلل تعالى ، حٌث خلق هللا 

ء لتكون أُنساً ألدم ؛ ومن خبللهما ٌكون كبلً تعالى حوا

منهما مكمبلً لآلخر ، كٌل ٌحنُّ لآلخر ، فبل ٌهدأا إال إذا 

كانا معاً ، وكلٌّ منهما شدٌد الشوق والحنٌن إلى صاحبه ، 

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا قال تعالى : "  اتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ ٌَ َوِمْن آ

َها ٌْ ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فًِ َذلَِك  لَِّتْسُكُنوا إِلَ َودَّ َنُكم مَّ ٌْ َوَجَعلَ َب
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ُروَن  َتَفكَّ ٌَ اٍت لَِّقْوٍم  ٌَ فاإلنسان ٌتمٌز من أنــه مخلوق  ٔ"آَل

ٌّة المعتدلة ، الكاملة  على هذه الصورة الجمٌلة السو

الشكل والوظٌفة ، فاهلل تعالى كان قادراً أن ٌركّبه فً أّي 

ا ؛ لكنه سبحانه وتعالى صورة أخرى ٌرٌدها وٌشاءه

ٌّة ، فهو جمٌل  خلقه على هذه الشاكلة الجمٌلة السو

التكوٌن ، سوّي الخلقة ، معتدل التصمٌم .وٌتعدى الجمال 

لٌشمل التكوٌن العقلً ، والتكوٌن الجسدي والتكوٌن 

الروحً ، على أنها تتناسق فً الكٌان الجمالً 

السبلم فً واالستوابً . وقد أوضح اإلمام الحسٌن علٌه 

ٌّن العوالم التً ٌسلكها اإلنسان ،  دعاء عرفـــة ، حٌث ب

من حٌن بدء نشوءه من التراب الذي خلقه هللا منه ، 

ومروره بعالم األصبلب ، سالكبلً من صلٍب إلى صلب  ، 

ِاْبَتَدأَتنى بِنِْعَمتَِك إذ ٌقول اإلمام علٌه السبلم فً ذلك : " 

ئاً مَ  ٌْ ِمَن التُّراِب، ُثمَّ  ذكوراً، َوَخلَْقَتنىَقْبلَ اَْن اَُكوَن َش

ِب اْلَمُنوِن، ٌْ ْصالَب، آِمناً لَِر ََ َواْختاِلِؾ  اَْسَكْنَتنِى ااْل
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نٌَن، َفلَْم اََزلْ ظاِعناً ِمْن ُصْلب ِالى َرِحم، ُهوِر والسِّ فى  الدُّ

ِة، لَمْ  ٌَ ِة، َواْلقُُروِن اْلخالِ ٌَ اِم اْلماِض ٌّ ََ ْجنى ُتْخرِ  َتقاُدم ِمَن ااْل

، فى َدْولَةِ  ِة  لَِرأَفتَِك بى، َولُْطفَِك لى، َوِاْحسانَِك ِالَىَّ اَئِمَّ

ُبوا ُرُسلََك، لِكنَّكَ   اْلُكْفِر الَّذٌَن َنَقُضوا َعْهَدَك، َوَكذَّ

ْرَتنى،  ٌَسَّ اَْخَرْجَتنى للَّذى َسَبَق لى ِمَن اْلُهدى، الَّذى لَُه 

ْفَت بى بَِجمٌِل ُصْنِعَك، اَْنَشؤَْتنى، َوِمْن َقْبِل َرإُ  َوفٌهِ 

ٌُْمنى، َواَْسَكْنَتنى  َوَسوابِِػ نَِعِمَك، فاْبَتَدْعَت َخْلقى ِمْن َمنِّى 

نَ  ٌْ لَْحم َوَدم َوِجْلد، لَْم ُتْشِهْدنى َخْلقى،  فى ُظلُمات َثالث، َب

ئاً  ٌْ ِمْن اَْمرى، ُثمَّ اَْخَرْجَتنى لِلَّذى َسَبَق  َولَْم َتْجَعلْ ِالَىَّ َش

ْنٌا ِمنَ لى  اً  اْلُهدى ِالَى الدُّ ٌّ فً هذا المقطع من  ٔ" تآّماً َسِو

الدعاء المبارك ٌضع اإلمام المنظومة األساسٌة التً 

سلكها اإلنسان أثناء بدء نشوءه ، وكٌؾ أن هللا تعالى 

وهب لئلنسان نعمة الوجود  ، والتً هً بحّد ذاتها نعمة 

حتاج إلى ٌنبؽً الشكر علٌها ، على أن هذا الوجود ا

تراب من عناصر  األرض ومكوناتها األساسٌة المتقدمة 
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بٌانها ، فً حٌن  أنه بحاجة إلى العبور من خبلل 

األصبلب ، إذ سٌبقى على هذا المنوال شاّداً الرحال من 

صلب إلى صلب ، إلى أن ٌدخل فضاء األرحام  ، حٌث 

ـه الرحم الذي ٌهٌا لـــه الولوج إلى عالم الدنٌا ، على أنـ

قد شهد مراحل تكوٌنه من البوٌضة ، إلى العظام ، ثم 

مرحلة الجلد الذي سٌكون من الذٌن سٌشهدون على هذا 

اإلنسان فً المستقبل حٌن ٌرجع ماببلً أمام هللا تعالى ، 

وعند إكتمال كل هذه األمور األساسٌة والتً تقوم الحٌاة 

لدنٌا ، علٌها ، فإنـــه ٌخرج إلى هذا الفضاء الواسع عالم ا

بعد أن كان فً مكان مظلم ال ٌوجد به ُبعد أفق وهو عالم 

ٌّاً ؼٌر ناقص ، حٌث ال  األرحام ، وٌولد اإلنسان تاماً سو

تنقصه األعضاء الجسدٌة ، فالرأس وكل أجهزته 

األساسٌة موجودة ؼٌر مفقودة من العٌن واألذن واألنؾ 

 مروراً بالفم ، نزوالً باقً أعضاء الجسم البشري من

الٌدٌن والبطن والرجلٌن ، حٌث خلق هللا تعالى اإلنسان 

ٌّاً من الجانب الروحً والعقلً . بعدها ٌسرد  تاّماً سو
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اإلمام الحسٌن علٌه السبلم فً مقطٍع آخـــر كل هذه 

اَْشَهُد ٌا ِالهى  َواََنااألعضاء حٌث ٌقول علٌه السبلم : " 

ٌَقٌنى  ، َوخالِِص َصرٌحِ بَِحقٌَقِة اٌمانى، َوَعْقِد َعَزماِت 

َتْوحٌدى، َوباِطِن َمْكُنوِن َضمٌرى، َوَعالئِِق َمجارى ُنوِر 

َصْفَحِة َجبٌنى، َوُخْرِق َمساِرِب َنْفسى،  َبَصرى، َواَسارٌرِ 

َوَمساِرِب ِسماِخ َسْمعى، َوما  َوَخذارٌِؾ ماِرِن ِعْرَنٌنى،

ِه َشَفتاَى، َوحِركاتِ  ٌْ ْت َواَطَبَقْت َعلَ لِسانى، لَفِظ  ُضمَّ

 َوَمْؽَرِز َحَنِك َفمى َوَفّكى، َوَمنابِِت اَْضراسى، َوَمساغِ 

َمْطَعمى َوَمْشَربى، َوِحمالَِة اُمِّ َرْأسى، َوُبلُوِغ فاِرِغ حبائِِل 

ِه تاُموُر َصدرى، َوحمائِِل َحْبِل  ُعُنقى، ٌْ َوَما اْشَتَملَ َعل

بِدى، َوما َقْلبى، َوأَْفالِذ َحواشى كَ  َوتٌنى، َونٌِاِط ِحجابِ 

َمفاِصلى، َوَقبُض  َحَوْتُه َشراسٌُؾ اَْضالعى، َوِحقاقُ 

 َعواِملى، َواَطراُؾ اَناِملى َولَْحمى َوَدمى، َوَشْعرى

َوَبَشرى، َوَعَصبى َوَقَصبى، َوِعظامى َوُمّخى َوُعُروقى، 

ضاعى،  َوَجمٌُع َجواِرحى، َِ اَم َر ٌّ َوَما اْنَتَسَج َعلى ذلَِك اَ

ْرُض ِمّنى،َوما اَقلَِّت  ََ َوَنْومى َوٌَقَظتى َوُسُكونى  ااْل
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َواْجَتَهْدُت  َوحَركاِت ُرُكوعى َوُسُجودى، اَْن لَْو حاَوْلتُ 

ىَ  ْرُتها اَْن أَُإدِّ ْحقاِب لَْو ُعمِّ ََ عصاِر َوااْل ََ ُشْكَر  َمَدى ااْل

َك اْلُموَجبِ   َعلَىَّ  واِحَدة ِمْن أَْنُعِمَك َما اْسَتَطْعُت ذلَِك ِاالّ بَِمنِّ

 بِِه ُشْكَرَك اََبداً َجدٌداً، َوَثنآًء طاِرفاً َعتٌداً، اََجلْ َولوْ 

وَن ِمْن اَناِمَك، أَْن ُنْحِصَى َمدى  َحَرْصُت اََنا َواْلعآدُّ

سالِفِِه َوآنِفِِه ما َحَصْرناهُ َعَدداً، َوال اَْحَصٌناهُ  ِاْنعاِمَك،

  ٔ"اََمداً 

سبلم فً خطبته وقد أشار اإلمام أمٌر المإمنٌن علٌه ال

األولى من النهج إلى المعنى من قبل حٌث ٌقول سبلم هللا 

ُثمَّ َجَمَع ُسْبَحاَنُه ِمْن َحْزِن  األْرِض َوَسْهلَِها،  علٌه : "

َها بالـَماِء َحتَّى َخلََصْت،  َوَعْذبَِها َوَسَبِخَها، ُتْرَبًة َسنَّ

ِمْنها ُصوَرًة َذاَت أَْحَناٍء َوالََطَها  بِالَبلَِّة َحتَّى لَُزَبْت ، َفَجَبلَ 

َوُوُصوٍل، َوأَْعَضاٍء َوفُُصوٍل، أَْجَمَدَها َحتَّى اْسَتْمَسَكْت، 

َوأَْصلََدَها َحتَّى َصْلَصلَْت ، لَِوْقٍت َمْعُدوٍد، َوأَجٍل َمْعلُوٍم. ُثمَّ 
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ٌُِجٌلَُها، َوفِكَ  ٍر َنَفَخ فٌِها ِمْن ُروِحِه َفَمُثلَْت إِْنساناً َذا أَْذَهاٍن 

َقلُِّبَها،  ٌُ ْخَتِدُمَها، َوأَدَواٍت  ٌَ ُؾ بَِها، َوَجَواِرَح  َتَصرَّ ٌَ

َن الَحقِّ َوالَباِطِل، واألَْذَواِق  ٌْ ْفُرُق بَِها َب ٌَ َوَمْعِرَفٍة 

، َواأللَواِن َواألَْجَناس، َمْعُجوناً بِطٌَنِة األلَواِن  والَمَشامِّ

ِة، الُمْخَتلَِفِة، َواألَْشَباِه الُمْإَتلَِفةِ  ٌَ ، َواألَْضَداِد الُمَتَعاِد

َواألَْخالِط الُمـَتَباٌَِنِة، ِمَن الَحرِّ والَبْرِد، َوالَبلَِّة َواْلـُجُموِد، 

ُروِر. َواْسَتؤَدى َّللاُ ُسْبَحاَنُه الَمالئَِكَة  َوالـَمساَءِة َوالسُّ

ِهْم، فً اإلْذَعانِ  ٌْ تِِه إِلَ ٌَّ ِهْم، َوَعْهَد َوِص ٌْ  َوِدٌَعَتُه لََد

ُجوِد لَُه، َوالُخُنوِع لَِتْكِرَمتِِه، َفَقالَ عزَّ ِمن قائِل  :"بالسُّ

َوَقبٌِلَُه ، اْعتَرْتُهُم  "اْسُجُدوا آلَِدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلٌِسَ 

اِر،  ُزوا بِِخْلَقِة النَّ ْقَوةُ، َوَتَعزَّ ِهُم الشِّ ٌْ ُة، َوَؼلََبْت َعلَ ٌَّ الَحِم

ِظَرَة َواْسَتْوَهُنوا َخْلَق الصَّ  ْلَصاِل، َفؤَْعَطاهُ َّللاُ َتعالَى النَّ

ِة، َوإِْنَجازاً لِْلِعَدِة،  ٌَّ ْخَطِة، َواْستِْتماماً لِْلَبلِ اْستِْحَقاقاً لِلسُّ

َك ِمَن الُمْنَظِرٌَن [فـ)] "َفَقالَ:  ْوِم اْلَوْقِت  *إنَّ ٌَ إِلَى 

َشُه، .ُثمَّ أَْسَكَن ُسْبَحاَنُه آَدَم َداراً أرْ "اْلـَمْعلُومِ  ٌْ َؼَد فٌَِها َع

هُ  َرهُ إِْبلٌَِس َوَعَداَوَتُه، َفاْؼترَّ َوآَمَن فٌَِها َمَحلََّتُه، َوَحذَّ
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ِه بَِداِر اْلـُمَقاِم، َوُمَراَفَقِة األَْبَراِر، َفَباَع  ٌْ هُ َنَفاَسًة َعلَ َعُدوُّ

ِه، َوالَعِزٌَمَة بَِوْهنِِه، َواْسَتْبَدلَ بِاْلـَجذَ  قٌَِن بَِشكِّ ٌَ ِل َوَجالً ، اْل

ُثمَّ َبَسَط َّللاُ ُسْبَحاَنُه لَُه فً َتْوَبتِِه، َولَقَّاُه  َنَدماً. َوبِاإلْؼتَرارِ 

تِِه، َفؤَْهَبَطُه إِلَى َداِر  َكلَِمَة َرْحَمتِِه، َوَوَعَدهُ الَمَردَّ إِلَى َجنَّ

ِة. ٌَّ رِّ ِة، َوَتَناُسِل الذُّ ٌَّ  ٔ"اْلَبلِ

سوؾ لن تدوم وتستمر إال أن هذه الرشاقة والحٌوٌة 

طوال عمر اإلنسان من حٌن والدته إلى أن ٌؽادر عالم 

الدنٌا ، وإنما سوؾ ٌمر على اإلنسان مراحل ٌنبؽً أن 

ٌسلكها وهو فً هذه الدنٌا شاء أم أبا  ، وقد أشار القران 

ُ الَِّذي الكرٌم إلى هذه الحقٌقة حٌث ٌقول هللا تعالى : " 
َّللاَّ

ن َضْعؾٍ  ًة ُثمَّ َجَعلَ ِمن  َخلََقُكم مِّ ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد َضْعٍؾ قُوَّ

َشاء َوُهَو اْلَعلٌُِم اْلَقِدٌرُ  ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ َبًة  ٌْ ٍة َضْعًفا َوَش  َبْعِد قُوَّ

" كنتم فً البداٌة ضعافاً إلى درجة أّنكم لم تكن لكم ٕ"

القدرة على طرد الذباب عنكم، أو أن تحافظوا على لعاب 
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ٌسٌل، هذا من الناحٌة الجسمٌة، أّما من أفواهكم أن 

"  ال تعلمون شٌئاً الناحٌة الفكرٌة فمصداقة قوله تعالى: "

لكن ـ قلٌبل  بحٌث لم تعرفوا حتى أبوٌكم المشفقٌن علٌكم.

قلٌبل ـ صرتم ذوي رشد وقّوة، وصار لكم جسم قوي، 

وفكر جٌد، وعقل مقتدر إدراك واسع! ومع هذه الحال لم 

حافظوا على هذه القّوة، فمثلكم كمن ٌصعد تستطٌعوا أن ت

من طرؾ الجبل إلى قمته، ثّم ٌبدأ باإلنحدار من القمة إلى 

قعر الوادي، الذي ٌمثل "مرحلة ضعؾ الجسم والروح". 

هذا التؽٌر والصعود والّنزول خٌر دلٌل لهذه الحقٌقة، 

وهً أّنه لم تكن القّوة من عندكم وال الضعؾ، فكل منهما 

أُخرى، وهذا بنفسه دلٌل على أن وراءكم  كان من جهة

ٌّر حٌاتكم وما عندكم فهو أمر  من ٌدّبر اُموركم وٌس

عارض! وهذا هو ما أشار إلٌه اإلمام أمٌر المإمنٌن)علٌه 

ٌّر إذ قال: " عرفت َّللا بفسخ العزائم السبلم( فً كبلمه الن

. لقد عرفت من هذا ٔ"وحل العقود ونقض الهمم
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األصلٌة لٌست بؤٌدٌنا، فهً  القوة اإلختبلؾ والتؽٌر أن

بٌد هللا، ولٌس لدٌنا بنحو مستقل أي شًء سوى ما وهبنا 

ٌّاه! ومن الطرٌؾ أّن القرآن ٌضٌؾ ـ عند بٌان الضعؾ  إ

" ؼٌر أّنه لم ٌذكر  وشٌبةالّثانً لئلنسان ـ كلمة " 

فً الضعؾ األول... وهذا التعبٌر رّبما كان « الطفولة»

شٌخوخة والشٌب أشّد ألماً، ألّنه إشارة إلى أن ضعؾ ال

على العكس من ضعؾ الطفولة، إذ ٌتجه نحو الفناء 

والموت... هذا أّوال. وثانٌاً فإن ما ٌتوقع من الشٌبة 

والمسنٌن مع ما لهم تجارب لٌس كما ٌتوقع من األطفال، 

على حٌن أن ضعؾ كل منهما مشابه لآلخر، وهذا 

فهذه المرحلة هً  الموضوع ٌدعوا إلى اإلعتبار كثٌراً.

التً تدفع األقوٌاء والطؽاة إلى االنحناء، وتجرهم إلى 

ولكن هذا اإلنسان عند ٌدرك أنـــه فً  ٔالضعؾ والذلة!"

المرحلة األخٌرة من عمره ، وأنــه وصل إلى درجة 

الهرم والضعؾ العقلً والجسدي ، حٌث أصبح مترهبلً 

                                                           
1
 367 - 360ص  12ذفغ١ش األِصـــً ض  - 



 ٗسلسلة المفاهٌم األخالقٌة   

ٕٔ 
 

الدهر  ال ٌقوى على رفــع أخؾ األشٌاء ، على حٌن أن

قد أجرى قوانٌنه التكوٌنٌة علٌه من كبر السن ورقة الجلد 

وهشاشة العظم ، وقد تؽٌرت معالم الجسم من قوة 

ونضارة وحٌوٌة روحٌة فً اإلقدام ، أصبح اآلن مودٌع 

فً طرؾ من زاوٌــة إحدى ؼرؾ البٌت الذي جّد فً 

تشٌٌده ، وهو فً هذه اللحظات ٌطلب المؽفرة من هللا 

ث ٌقول أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم عن لسان تعالى حٌ

إلهً صل على محمد وآل محمد ،  "حال هذا اإلنسان : 

وارحمنً إذا انقطع من الدنٌا أثري ، وامتحى من 

ٌٌّن كمن قد ُنسً.  المخلوقٌن ذكري ، وِصرت فً المنس

إلهً كُبر سّنً ، ورّق جلدي ، ودّق عظمً ، ونال 

نفدت أٌامً ، وذهبت الدهر منً ، واقترب أجلً ، و

شهواتً ، وبقٌِت تبعاتً. إلهً ارحمنً إذا تؽٌرت 

ًَ جسمً ، وتقّطعت  صورتً ، وامتحت محاسنً ، وَبلِ

أوصالً ، وتفّرقت َمقالتً ، فال ُحّجة لً وال عذر ، فؤنا 

الُمقّر بُجرمً ، المعترؾ بإساءتً ، األسٌر بذنبً ، 
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ٌّر الُمرتهن بعملً ، الُمتهّور فً ُبحور خطٌ ئتً ، المتح

عن قصدي الُمنقطع بً ، فصل على محمد وآل محمد ، 

 ٔ" وارحمنً برحمتك ، وتجاوز عنً ٌا كرٌم بفضلك

 

 

     ضوابط المحافظة على البـــدن

لى هذه المنظومة اإلبداعٌة ، من وحتى ٌحافظ اإلنسان ع

جمال جسده وروحه وعقله ، كان لزاماً علٌه إتباع 

اإلرشادات والتعالٌم اإللهٌة ، التً أنزلها هللا تعالى على 

أولٌاءه من األنبٌاء واألبـــمة المعصومٌن علٌهم السبلم . 

فقد وضـــع هللا تعالى ضوابط إٌجابٌة أمــر الناس 

 وااللتزام بها :  بإتباعها ومراعاتها

                                                           
1
 75 - 74ص  اٌظؽ١فح اٌع٠ٍٛـــح فٟ اٌصٕاء ٚإٌّاظاج - 
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الضابطة األولى : مراعاة االتزان واالعتدال فً األكل 

 .   ٔوالشرب

                                                           
 الماء أساس الحٌاة . - ٔ

ال ٌعتقد الكثٌر من الناس بوجود عبلقة بٌن الماء والتؽذٌة الجٌدة 

رؼم أنــه ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة من حٌث األهمٌة بعد األوكسجٌن 

 كمواد ضرورٌة للحفاظ على حٌاة اإلنسان .

 : فوائـــده

 تكلفة . أكثر المشروبات المطفبة للعطش وفرة ، وأقلها •

 ٌحتاجه الجسم للقٌام بكل الوظابؾ بما فٌها العملٌات الكٌمٌابٌة . •

تنتقل المؽذٌات الضرورٌة إلى خبلٌا الجسم بواسطة المركبات  •

 المابٌة فً الدم .

 ٌعمل كوسط واٍق لخبلٌا الجسم . •



 ٗسلسلة المفاهٌم األخالقٌة   

ٕٗ 
 

                                                                                                    

ٌساعد التعرق فً الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبٌعٌة  •

 ، والرطب .خاصة فً الجو الحار 

 مادة مزٌتة ضرورٌة للجسم . •

 شرب الكثٌر منه ٌقً من حصى الكلى . •

: ٌمكن أن ٌتلوث بسهولة بالكابنات الحٌة الدقٌقة ،  سلبٌاته

المكون من جزأٌن من الهٌدروجٌن  –والملوثات األخرى . الماء 

هو أكثر المواد وفرة فً جسم  H20)وجزء واحد من األوكسجٌن )

% من وزن الشخص ٘ٙإلى  ٌٓ٘ث ٌشكل حوالً اإلنسان ؛ ح

البالػ المعتدل الجسم ، وبالرؼم من أنه ال ٌحتوي على أي سعرات 

حرارٌة ، أو مؽذٌات أخرى ؛ إال أن الجسم البشري ال ٌعٌش دون 

ماء لمدة تزٌد عن أٌام قبلبل ، ) أو على العكس ٌستطٌع اإلنسان 

 ٘عام ( ، إن فقدان أسابٌع دون ط 8إلى  ٙالسلٌم أن ٌعٌش لمدة 

قط من الماء ٌإدي إلى جفاؾ خطٌر ، ، وحدث الوفاة فً  ٓٔإلى 

 % .  ٕٓأو  ٘ٔالؽالب عندما تصل النسبة إلى 

 ٖٓمتراً من الماء  ٌ٘ٗحتوي جسم الشخص البالػ على حوالً 

لتراً منها تدور ضمن خبلٌا الجسم ، وتسمى : بالسابل الضمخلوي 
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مٌة( ، وتشكل ثبلثة لترات من ) واقع ضمن خلٌة بروتوببلز

الخمسة عشر لتراً الباقٌة ببلزما الدم الذي ٌنقل الروتٌن ، 

والمؽذٌات األخرى التً تستطٌع أن تخترق جدران األوعٌة 

الشعرٌة ، أما اإلثنا عشر لتراً المتبقٌة فتإلؾ السابل البٌفرجً ) 

مؾ ، الواقع بٌن الفَُرج( ، والذي ٌحٌط بالخبلٌا التً تصنع الل

واإلفرازات األخرى ، وٌوجد تبادل مستمر بٌن سوابل الخبلٌا 

الداخلٌة ، والخارجٌة من خبلل األؼشٌة الخلوٌة باستثناء نسٌج 

 العظام ٌتشبث بالماء الموجود داخله بقوة .

 : وظائــؾ حٌوٌة

ٌُعد الماء ضرورٌاً لكل وظابؾ الجسم ؛ حٌث ٌستخدم لعملٌة 

المؽذٌات ، وٌعمل كوسٌط للعلمٌات  الهضم ، واالمتصاص ، ونقل

الكٌمٌابٌة ، ومذٌب لفضبلت الجسم ، ومخفؾ لها أٌضاً لقلل 

سمٌتها ، وٌساعد فً عملٌة طرها من الجسم ، كما ٌساعد فً 

تنظٌم درجة حرارته ، باإلضافة إلى ذلك ٌوفر وسادة واقٌة لخبلٌاه 

لً ، وهو الزم لب ناء كل وٌقً الجنٌن النامً فً شكل سابل السَّ

أنسجة الجسم ، والمادة األساسٌة فً تكوٌن الدم ، واإلفرازات 

السابلــة ) الدموع ، واللعاب ، وعصابــر المعدة ، والسابل المزلّق 
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، وسوابل أخرى عدٌدة ( التً تزٌت األعضاء والمفاصل األخرى 

 كما ٌحافظ على نعومة الجلد .

تقدمنا فً العمر ، تقل كمٌة السوابل فً الجسم إلى حد ما كل ما 

% من جسم الرضٌــع 8ٓإلى  5٘فعلى سبٌل المثال ٌشكل المادة 

% بعد سن الخامسة والستٌن ، أو ٓ٘حدٌث الوالدة مقارنة بــ 

السبعٌن ، وٌنعكس هذا الجفاؾ فً تجاعٌد الجلد ، وانخفاض فً 

إفراز اللعاب ، وتصلب المفاصل الذي ٌظهر بشكل طبٌعً مع 

 .التقدم فً العمر 

 :  االحتٌاجات الٌومٌة

 8إلى  ٙإن متوسط احتٌاج الشخص البالػ للماء ٌتراوح ما بٌن 

كإوس ٌومٌاً ، ومصدر معظم هذه الكمٌة هً المشروبات ) مثل : 

الماء العادي ، والقهوة ، والشاي ، والعصابــر ، والمشروبات 

ماء الؽازٌة ( ، وتوجد كمٌة كبٌرة منه فً األطعمة ، فمثبلً ٌشكل ال

% من محتوى الفواكه ، والخضروات مقارنة 5٘إلى  5ٓحوالً 

% فً اللحوم ، ، والطٌور ، ٓٙإلى  ٓٗ% فً البٌض ، 5٘بـ 
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% فً الخبز ، كما أن عملٌة تؤٌٌض الكربوهٌدرات ٖ٘واألسماك و

 ، والبروتٌنات ، والدهون تنتج كمٌة صؽٌرة من الماء .

ٌر من ٌوم آلخر : حٌث تختلؾ االحتٌاجات الٌومٌة للماء بشكل كب

تحتاج إلى كمٌة إضافٌة من عندما ٌكون الجو حاراً ، أو عند 

ممارسة الرٌاضة ، أو عند اإلصابة بُحمى ،أو زكام ، أو أمراض 

أخرى ، والكمٌات اإلضافٌة من الماء ضرورٌة أٌضاً خبلل فترة 

لً ، ولزٌادة حجم الدم إلى تؽطٌة  الحمل لتكوٌن السابــل السَّ

جات الجنٌن النامً ، وتحتاج المرضعات إلى زٌادة ما أخوذ احتٌا

 % منــه . 85من من الماء إلنتاج الحلٌب ، الذي ٌشكل الماء 

ٌنبؽً أن ٌكون كمٌة المٌاه المستهلكة معادلة للكمٌة المفرزة فً 

البول ، أو البراز ، والبخار الخارج من الربتٌن ، أو التعرق من 

لؽذابٌة الحاجة إلى الماء للحفاظ على الجلد ، تزٌد المركبات ا

التوازن ، وتناول العقاقٌر المدرة للبول ، والتً تزٌد إفرازه تستلزم 

شرب كمٌات إضافٌة من السوابــل ، كما أن لشرب كمٌات كبٌرة 

من القهوة ، والشاي تؤثٌراً مدر للبول ، أٌضاً مما ٌمنعنا من 

تزٌد المؤكوالت المالحة االستفادة من شرب الشاي ، والقهوة ، كما 
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حاجة الجسم للمزٌد من الماء للحفاظ على التوازن الصحٌح 

 للسوابــل .

ٌإدي انخفاض الماء فً الجسم إلى انخفاض حجم الدم ، وازدٌاد 

طفٌؾ فً محتوى الملح ، وانخفاض إفراز اللعاب ، تحدث هذه 

 التؽٌرات عملٌات هرمونٌة ، وكٌمٌابٌة تإدي إلى إحساس بالعطش

ٌمكن إطفاإه بسرعة بشرب الماء ، أو أي سابل آخر ، وحتى ٌتم 

ذلك تقوم الكلٌتان بالحفاظ على الماء عن طرٌق إرجاع المزٌد منه 

إلى مجرى الدم مما ٌإدي إلى تركٌز البول ، ) من الجدٌر بالذكر 

أن االمتناع عن شرب الماء لفترات طوٌلــة قد ٌزٌد خطر 

 ، والمثانة ( . اإلصـــابة بحصى الكلٌتٌن 

ٌخؾ الشعور بالعطش تدرٌجٌاً من التقدم فً العمر ؛ ولذا ٌجب 

على كبار السن أن ٌشربوا الماء بشكل مستمر حتى وإن لم ٌشعروا 

بالعطش ، وٌتؤخر اإلحساس به عن احتٌاج الجسم الفعلً للماء 

خبلل ممارسة الرٌاضة الشدٌدة ، أو عند ما ٌكون الجو حاراً ، 

، ففً الوقت الذي تشعر فٌه بالعطش ٌكون جسمك قد  ورطباً جداً 

أُصٌب بالجفاؾ سلفاً ، وللوقاٌة من الجفاؾ فً مثل هذه الظروؾ 

 اشرب الماء ، والسوابــل األخرى بانتظام . 
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ٌُِحبُّ َوُكلُ قال تعالى : "  ُه الَ  وْا َواْشَرُبوْا َوالَ ُتْسِرفُوْا إِنَّ

اآلٌـــة المباركة أباحة األكل والشرب ،   ٔ"اْلُمْسِرفٌَِن 

ولكن من خبلل منظومة االعتدال وعدم اإلكثار فً تناول 

األطعمة واألشربـــة من شتى صنوفها وأنواعها ، وأن 

ٌعٌة ، إلى اإلقـــدام على تناول األكبلت ٌإدي كحالة طب

                                                                                                    
عٕذِا ذششب و١ّاخ ِٓ اٌغٛائــً ذفٛق اؼر١اض ظغّه فاْ اٌى١ٍر١ٓ 

ششب و١ّاخ ذرخٍظاْ ِٓ اٌفائغ تض٠ادج ئدساس اٌثٛي ، أِا عٕذ 

وث١شج ظذاً ِٓ اٌغٛائــً ذفٛق ِا ٠ّىٓ اٌىٍٝ ذرؽٍّٗ ٠مع اٌفائغ 

عٍٝ عاذك اٌخال٠ا ، ٠ّٚىٓ أْ ٠إدٞ رٌه فٟ اٌؽاالخ اٌشذ٠ذج ئٌٝ 

اٌرغُّ تاٌّاء ، ٚاخرالي خط١ش عٍٝ اٌرٛاصْ اٌى١ّ١ائٟ فٟ اٌعغُ ، 

ٚاٌزٞ لذ ٠إدٞ ئٌٝ ذشٕعاخ ، أٚ اإلغّاء ٚاٌّٛخ ، غاٌثاً ِا ٠ؽذز 

صً ٘زا االعرٙالن اٌّفشؽ ٌٍّاء تغثة اإلطاتح تّشع ٔفغٟ ، ِ

، ٌٚىٕٗ  Psyehogenic Poldupsiaٚ٘ٛ اٌغٙاف إٌفغٟ إٌّشأ 

٠ظٙش أ٠ؼاً عٕذ األشخاص اٌز٠ٓ ٠عأْٛ ِٓ ئطاتاخ شذ٠ذج فٟ 

اٌشأط ، أٚ اٌّظات١ٓ تأٚساَ فٟ اٌشئــح وّا ٠ظ١ة ِرثعٟ اٌؽ١ّاخ 

ٌرٟ ذؽراض ئٌٝ ششب و١ّاخ اٌغش٠عح اٌخاطح تأماص اٌٛصْ ٚا

إٌظاَ اٌظؽٟ عٕذ اإلِاَ اٌظادق ع١ٍٗ وث١شج ِٓ اٌغٛائـــً . 

   600 - 605اٌغالَ ٌٍذورٛس ئتشا١ُ٘ وغشٚاْ ص 
1
 31عٛسج األعـــشاف ا٠٢ـــح  - 
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سٌطرة األمراض على البدن البشري ، الذي سٌكون 

عبلمــة على رخاوته وضعفه ، وبالتالً سٌكون اإلنتاج 

 واإلعمار لؤلرض رخواً وضعٌفاً .

وقال أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب علٌه السبلم 

ٌا بنً أال أعلمك أربع خصال للحسن ابنه علٌه السبلم: " 

،" بلى ٌا أمٌر المإمنٌنفقال:"  ،"تستؽنً بها عن الطب

ال تجلس على الطعام إال وأنت جائع، وال تقم عن قال:" 

الطعام إال وأنت تشتهٌه، وجود المضػ، وإذا نمت 

فاعرض نفسك على الخالء. فإذا استعملت هذا استؽنٌت 

   ٔ" عن الطب

ال تطلب الحٌاة لتؤكل، وقال أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم :" 

   ٕ"ل لتحٌا بل اطلب األك

                                                           
1
 67غ  257ص  1اٌخظـــاي ض - 
2
 024اٌؽىّح  220ص  20ششغ ٔٙـــط اٌثالغـــح ض  - 
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من أكل الطعام على النقاء، وقال أٌضاً علٌه السبلم :"  

وأجاد الطعام تمضؽاً، وترك الطعام وهو ٌشتهٌه، ولم 

  ٔ"ٌحبس الؽائط إذا أتى، لم ٌمرض إال مرض الموت 

ال تؤكل ما قد وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآلـــه : " 

، عرفت مضرته، وال تإثر هواك على راحة بدنك

والحمٌة هً االقتصاد فً كل شًء، وأصل الطب األزم 

وهو ضبط الشفتٌن والرفق بالٌدٌن. والداء الدوي إدخال 

الطعام على الطعام. واجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، 

فإذا أحسست بحركة الداء فؤحرقه بما ٌردعه قبل 

 ٕ" استعجاله

                                                           
1
 150ص   ِىـــــاسَ األخالق - 
2
 60غ  267ص  62تؽاس األٔـــٛاس ض  - 
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من شبع عوقب فً وقال اإلمام علً علٌه السبلم : " 

ل ثالث عقوبات: ٌلقى الؽطاء على قلبه، والنعاس الحا

 ٔ" فً عٌنه، والكسل على بدنه

عن عمرو بن إبراهٌم، قال: سمعت أبا الحسن )ع( ٌقول: 

 ٕ"لو أن الناس قصدوا فً الطعام الستقامت أبدانهم" 

لٌس بّد البن آدم من  وقال اإلمام الصادق علٌه السبلم :"

حدكم طعاماً، فٌجعل ثلث أكلة ٌقٌم بها صلبه، فإذا أكل أ

بطنه للطعام وثلث بطنه للشراب، وثلث بطنه للنَفس. وال 

 ٖ" تسمنوا تسّمن الخنازٌر للذبح

                                                           
1
 674اٌؽىّح  217ص  20ششغ ٔٙـــط اٌثالغـــح ض  - 
2
 312ص  2اٌّؽاعٓ تاب االلرظاد فٟ األوــً ِٚمـــذاسٖ  ض - 
3
 312ص  2اٌّؽاعٓ تاب االلرظاد فٟ األوــً ِٚمـــذاسٖ  ض - 
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لو اقتصد الناس فً وقال اإلمام الصادق علٌه السبلم : " 

 ٔ" المطعم، الستقامت أبدانهم

وقال اإلمام الرضــا علٌه السبلم للمؤمون فً الرسالة 

ومن أخذ من الطعام زٌادة  : "الذهبٌة المذهبة المعروفة ب

لم ٌؽذه، ومن أخذ بقدر ال زٌادة علٌه وال نقص فً 

ؼذائه، نفعه. وكذلك الماء فسبٌله أن تؤخذ من الطعام 

كفاٌتك فً أٌامه ، وارفع ٌدٌك منه وٌك إلٌه بعض القرم 

، وعندك إلٌه مٌل، فإنه أصلح لمعدتك ]أي شهوة الطعام[

ومن المناسب    ٕ" وأخؾ لجسمكوبدنك، وأزكى لعقلك، 

الرجوع إلى الملمٌن فً هذا الخصوص من ناحٌة علمٌة 

. 

   الؽذاء المطلوب

                                                           
1
 37غ  266ص  62تؽاس األٔـــٛاس ض  - 
2
  70تاب  311ص  62ــٛاس ضتؽاس األٔـ - 
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ٌجب أن ٌكون متعدد النوع والشكل والطعم  ، ومتبلبم 

بؤن جسم  مع حاجات وفعالٌة جسم اإلنسان وذوقه ، علماً 

( سعرة ٖٓٓٓاإلنسان المتوسط بحاجة ٌومٌاً إلى )

( سعرة حرارٌة للنساء ، علماً ٕٕٓٓحرارٌة للرجال و )

بؤن الؽذاء الصالح والمطلوب ٌجب أن تتوفر فٌه 

المتطلبات الضرورٌة لنمو وبناء  الجسم وإدامة الفعالٌة 

الٌومٌة على أحسن وجــه ، مضافاً إلٌها توفر الشروط 

ٌُقدم ، كً الصحٌ ة والنوعٌة والنفسٌة فً الؽذاء الذي 

 ٌتناوله اإلنسان بشوق ورؼبة وإقبال .

الؽذاء المتناول ٌتطلب أن تراعى فٌه جوانب عدٌدة : 

كالعمر ، والوزن ، وشروط العمل ، وسبلمة اإلنسان ، 

واألجــواء التً ٌعٌش فٌها مضافاً إلٌها نــوع الجنس 

 .وحالــة الحمل عند النساء 

إن الوراثـــة تعتبر من العوامل المإثرة فً تناول وهضم 

وتمثٌل المواد الؽذابٌة ، أما حالة اإلنسان الصحٌة 
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وتعرضـــه للمرض أثناء تناول الؽذاء ، فهً عامل آخــر 

 ٌدخل فً عملٌة التمثٌل والتصرٌؾ .

اإلسبلم وإدراكاً منه لخطورة الموضوع حّذر على لسان 

نُظِر اإلِنَساُن إِلَى َطَعاِمهِ  القران الكرٌم : " ٌَ ا و "  ٔ" َفْل ٌَ

َبنًِ آَدَم ُخُذوْا ِزٌَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوْا َواْشَرُبوْا َوالَ 

ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌِنَ  ُه الَ  وعلى الرسول الكرٌم  ٕ" ُتْسِرفُوْا إِنَّ

ًّ وعاًء  شراً من صلى هللا علٌه وآلـــه : "  ما مأل آدم

نحن قـــوم ال نؤكــل حتى نجوع ، وإذا أكلنا " و "  بطنه

" وعلى لسان وصً رسول هللا علً علٌه السبلم  ال نشبع

 كثرة الطعام تمٌت القلب كما تمٌت كثرة الماء الزرع: " 

األكل على الشبع " . واإلمام الصادق علٌه السبلم : " 

 " . ٌورث البرص

  كثرة الطعام :

                                                           
1
 24عٛسج عثظ ا٠٢ـــح  - 
2
 31عٛسج األعـــشاف ا٠٢ـــح  - 
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إٌاكم قال أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم علً علٌه السبلم : " 

والبطنة ، فإنها مقساة للقلب ، مكسلة عن الصالة ، 

إذا ُملىء البطن من المباح ُعمً " و"  مفسدة للجسد

قــلة األكل تمنع كثٌراً من أعالل " و" القلب عن الصالح 

 " . من قـــلّ أكـــله صفً فكره" و "  الجسد

  :األعـــراض التً تحدث بسبب كثرة الطعام ) السمنة( 

أعــراض نفسٌة تصٌب اإلنسان بسبب الحسد  -ٔ

وزٌادة الوزن ، وعدم القدرة على مجارات 

 ألعمال الخاصة والعامة . األخرٌن وإنجاز ا

أعــراض عملٌة وفٌزٌولوجٌة : المصاب بالسمنة  -ٕ

ال ٌمكنه القٌام باألعمال العادٌة كبقٌة الناس ، 

ألنـــه بطًء الحركة ، سرٌع التنفس ، ترهقه 

األعمال البسٌطة وٌتعثر بؤبسط األشٌاء أثناء 

 العمل . 
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 كثٌر التعرض لئلصابــة باألمــراض الجلدٌة . -ٖ

 تعداد لئلصابـــة باألمــراض التنفسٌة .االس -ٗ

 اإلصـــابة بارتفاع ضؽط الــدم .  -٘

 اإلصــابة بمرض تصلب الشراٌٌن . -ٙ

 اإلصــابة بمرض تخثر األوردة الدموٌة . -7

 االستعداد لئلصــابة بالجلطة القلبٌة والدماؼٌة . -8

 ازدٌاد اإلصـــابة بمرض السكــر . -9

 االستعداد لئلصابة باألمراض الكلوٌة -ٓٔ

 المختلفة .

االستعداد لئلصـــابة بالتهاب المرارة   -ٔٔ

 وتكلس اإلفرازات داخلها . 
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 التهاب المفاصل وضعؾ العظام . -ٕٔ

 التعرض لئلصــابة بداء النقرس .  -ٖٔ

التعرض للخطورة إثناء إجراء العملٌات   -ٗٔ

 الجراحٌة .

 قصر العمر والتعرض للمضاعفات . -٘ٔ

تناول  بعد هذا االستعراض الموجز لمضار اإلسراؾ فً

الطعام والمضاعفات الناتجة عنه ندقق بإمعان كثٌر بقول 

"  كــم من أكلت منعت أكالتاإلمام علً علٌه السبلم : " 

الذي ٌحذرنا من خطورة اإلسراؾ فً تناول المواد 

الؽذابٌة وعدم االلتزام بالتعلٌمات الصحٌة والدٌنٌة والتً 

لمتعمد أو ٌنتج عنها أنـــواع األمــراض جراء اإلهمال ا

 ؼٌر المتعمد . 

إن األبحاث والدراسات أّكدت بؤن الناس الذٌن ٌنسون 

أنفسهم فً كثٌر من الحاالت ، وٌقدمون على تناول وجبة 
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ؼذابٌة كبٌرة ودسمة ، أو مسمومة أو حارة الطعم 

والمذاق ال تتحملها المعدة والبدن ، ٌتعرضون إلى 

عات ، صدمات نفسٌة وطبٌة آنٌة وسرٌعة أو بعد سا

بحٌث تصبح تلك األكبلت سبب مباشر أو ؼٌر مباشر فً 

إضعاؾ وتحطٌم قابلٌة اإلنسان على تناول الطعام لمدة 

قصٌرة أو طوٌلـــة طبقاً للمسبب الذي أدى إلى حدوث 

األعـــراض الناتجة من جراء تناول الوجبة المإذٌــة . 

ومن المناسب أن نستعرض بعض األعــراض 

تحدث نتٌجة ذلك الخطؤ الؽذابً : واألمـراض التً 

 األعـــراض واألمــراض : 

 الحسد وما ٌتبع من أمراض نفسٌة وجسدٌة . -ٔ

أضــرار روحٌة وجسدٌة نتٌجة تناول الطعام  -ٕ

 الحرام .

العقوبــة أو دخول السجن فً حالـــة تناول  -ٖ

 الطعام المؽصوب والمسروق .
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حدوث روق وجروح موضعٌة فً جدار الفم  -ٗ

 ل الؽذاء الحـــار .نتٌجة تناو

حدوث الشرقـــة أثناء تناول الطعام قد تإدي إلى  -٘

 مضاعفات خطٌرة أو الموت .

تناول وجبة ؼذابٌة كبٌرة تحتوي على الدهون  -ٙ

بالخصوص لٌبلً قد تإدي إلى حدوث سكتة قلبٌة 

 قاتلة .

تناول وجبة ؼذابٌة كبٌرة قد تقود إلى التهاب  -7

 حـــاد للمعدة .

المعدة والمريء فً حالــة حدوث قرحــة فً  -8

 تناول ؼذاء ٌحتوي على توابــل وحــوامض .

تناول األؼذٌة المّخدشة )كالتوابل التً تحتوي  -9

على مركبات كٌمٌابٌة ( قد ٌنتج عنها نزؾ من 

 المعدة واألثنً عشرة .
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قد ٌإدي الؽذاء الملوث إلى حالـة تقًء  -ٓٔ

 شدٌدة ٌصاحبها نزؾ دموي .

موم قد ٌنتج عنه الؽذاء الملوث أو المس -ٔٔ

حالـــة إسهال شدٌدة كالتلوث بضّمات الكولٌرا 

 وؼٌرها .

ٌصاب اإلنسان بضعؾ عام وجفاؾ  -ٕٔ

شدٌد للبدن ، نتٌجة لفقد الكثٌر من السوابــل 

 وعدم تناول الؽذاء .

اإلؼماء فً حاالت التسمم الشدٌد بالمواد  -ٖٔ

 الكٌمٌابٌة .

اإلصــابة بؤنـــواع الدزنتري الحــاد  -ٗٔ

 ن .والمزم

بروز الحساسٌة الؽذابٌة ، الحادة  -٘ٔ

 والمزمنة .
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إضطراب والتهاب الكلى والمجاري  -ٙٔ

 البولٌة .

التهاب فتحة المخرج والبواسٌر الشرجٌة  -7ٔ

. 

حدوث توسع حــاد فً المعدة وما  -8ٔ

 ٌصاحبها من مضاعفات قد تإدي إلى الموت .

 إنفتال المعدة أو األمعاء . -9ٔ

 اإلصـــابة بالجلطة الربــوٌة نتٌجة -ٕٓ

 حدوث تخثرات فً القلب أو القدمٌن .

اإلصـــابة بالجلطة الدماؼٌــة نتٌجة  -ٕٔ

 . أو ارتفاع ضؽط الدم حدوث تخثرات

 إلتهاب الكبد الحاد أو الزمن . -ٕٕ

 اإلصـــابة بحالــة إنهٌار عصبً . -ٖٕ
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 إلتهاب اللثـــة واألسنان . -ٕٗ

 إلتهاب البنكرٌاس الحاد . -ٕ٘

 إلتهاب المرارة الحاد . -ٕٙ

 وي حاد .حدوث انفجار مع -7ٕ

 إلتهاب الزابــدة الدودٌة . -8ٕ

إصـــابة األمعاء بمرض السل فً حال  -9ٕ

 تلوث الؽذاء بمٌكروب السل .

حدوث فتوق مختلفة فً الجسم السروي  -ٖٓ

 والمؽبنً .

من كل ما تقدم نستخلص أن تناول الطعام بنهم وإسراؾ 

ٌإدي إلى مشاكل كثٌرة قد تعّرض حٌاة اإلنسان للخطر ؛ 

حكمة الدٌنٌة والنصٌحة الطبٌة التً ولو تمعنا فً ال

ال تجلس على الطعام أوصى بها اإلمام علٌه السبلم : " 
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إال وأنت جائـــع ، وال تقم عنه إال وأنت تشتهٌه ، وجّود 

المضػ ، وأعرض نفسك على الخالء إذا نمت ، فإذا 

" لما وقعنا فً خطؤ أو  استعملت هذه استؽنٌت عن الطب

ى مراجعة طبٌب وتلؾ الوقت ، مشاكل ،ولما احتجنا إل

 وخسران الصحة والمال .

إنها بحق نصٌحة طبٌة خالدة ، نافعة ، شاملة ، هدفها 

األساسً سبلمة اإلنسان والحفاظ على حٌاته وصحته 

وتفكٌره ؛ علماً بؤن الذٌن ٌتناولون الطعام بكمٌات كبٌرة 

 تنتابهم حاالت مرضٌة عدٌدة :

ٌر والكتابة واألعمال أوالً : ضعؾ القدرة على التفك

الحسابٌة التً تحتاج إلى الذكاء والتفكٌر ، ألن كمٌات 

كبٌرة من الدم ٌقوم الجسم بسحبها من الدماغ والربـــة 

والقلب والعضبلت إلى المعدة واألمعاء ، للمساعدة على 

 هضم تلك الكمٌة من الؽذاء الداخل إلى الجهاز الهضمً .
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لتً تزود الدماغ تإدي إلى ثانٌاً : أن نقص كمٌات الدم ا

الشعور بالنعاس وحب النوم ، والرؼبة فً تؤجٌل 

األعمال الملقات على عاتق اإلنسان ؛ لكون الخبلٌا 

الدماؼٌة أصبحت ؼٌر قادرة على القٌام بوظابفها بصورة 

 صحٌحة .

ثالثاً : إن إتخام المعدة بكمٌات كبٌرة من الطعام تقود 

سبب ما ذكرناه ، لذلك اإلنسان إلى الخمول والكسل ب

نبلحظ أن اإلنسان المتخم ٌمٌل إلى التراخً واإلهمال 

 ٔبدل النشاط والعزٌمة .

  الضابطة الثانٌة : الحمٌة والوقاٌـــة

                                                           
1

إٌظاَ اٌظؽٟ عٕذ اإلِاَ اٌظادق ع١ٍٗ اٌغالَ ٌٍذورٛس ئتشا١ُ٘  - 

وغشٚاْ أخظائٟ فٟ اٌطة اٌّخثشٞ اٌغش٠شٞ شٙادج ظاِع١ح 

تأِشاع اٌعٍذ دتٍَٛ فٟ ؽة األعشاب ؽ داس اٌّؽعح اٌث١ؼاء 

 660 - 664ص  2006األٌٚٝ 
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َر  ": قال تعالى  ٌْ ْعُروَشاٍت َوَؼ اٍت مَّ َوُهَو الَِّذي أَنَشؤَ َجنَّ

ُتوَن  ٌْ ْرَع ُمْخَتلًِفا أُُكلُُه َوالزَّ ْخلَ َوالزَّ َمْعُروَشاٍت َوالنَّ

َر ُمَتَشابٍِه ُكلُوْا ِمن َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر  ٌْ اَن ُمَتَشابًِها َوَؼ مَّ َوالرُّ

ْوَم َحَصاِدِه َوالَ  ٌَ ٌُِحبُّ َوآُتوْا َحقَُّه  ُه الَ  ُتْسِرفُوْا إِنَّ

تمثل هذه اآلٌـــة الكرٌمة القانون فً ٔ"اْلُمْسِرفٌَِن 

االعتدال والتوازن فً مسؤلــة تناول المواد الؽذابٌة ، 

حٌث تساعده على اتباع منهج معتدل فً الحمٌة الؽذابٌة ، 

وسلوك الوقاٌــة الصحٌة من األمراض المزمنة ، والتً 

النار فً الهشٌم فً زماننا المعاصر ،  باتت تنتشر مثل

وذلك من الوجبات السرٌعة ، والتً تحتوي على الكثٌر 

 من الدهون .

واآلٌـــة المباركة تعرض جملة من المواضٌع المهمة 

ٌّنت أن هللا تعالى  واألساسٌة فً حٌاة اإلنسان ، حٌث ب

خلق أنـــواعاً كثٌرة من المزارع والبساتٌن الطبٌعٌة ، 

                                                           
1
 141عٛسج األٔعـــاَ ا٠٢ـــح  - 
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تحتوي على كمٌات هابــلة من األشجار والنباتات  والتً

، والتً تحمل ما لّذ وطاب من الفواكه والثمار ، وتخلب 

بمنظرها الساحر العٌون واأللباب ، ثم بعد ذلك تسرد 

اآلٌــة المباركة جملة من الثمار التً ٌحتاجها البدن 

ٌّن من جملتها النخٌل والزرع والزٌتون  البشري ، إذ ب

وسابر النعم المبثوثة فً أرجاء األرض ،  والرّمان

وإشارة إلى أن هذه النعم تختلؾ فً الجوهر من حٌث 

الطعم واللون والرابحة ، وكل منها لها نكهة خاصــة ، 

تمٌزها عن ؼٌرها على الرؼم من أن جمٌعها ٌنبت من 

أرٍض واحدة ، وٌسقى من نفس الماء ، إال أن االختبلؾ 

مال اإللهً ، بعدها تحاول اآلٌــة هً سمة اإلبـــداع والج

المباركة إلى وضـــع مرتكز أساس اإلنسان بحاجــة إلٌــه 

فً شتى صنوؾ حٌاته ، وهو وضع منهج ونظام ؼذابً 

وفق منظومة االعتدال واالتزان ، على حٌن أن اآلٌــة 

الكرٌمة أعطت تصرٌحاً عاماً فً تناول ما لّذ وطاب من 

ان عدم اإلسراؾ فً تناول هذه هذه النعم اإللهٌة ، بضم
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األؼذٌة ، لكون كثرتها تإدي إلى مضاعفات وعلل فً 

البدن البشري ، ومن هذا المنطلق ومن خبلل اآلٌــة 

الكرٌمة ٌلزم علٌنا أن نضع منهجٌة ونظام ؼذابً ، ٌنظم 

األوقات والكمٌات التً ٌجب أن نتناولها من المواد 

تلك الطرق التً تإدي  الؽذابٌة ، وهذا السلوك ٌقطع علٌنا

 إلى  األمراض والعلل لدى اإلنسان . 

واآلٌــة المباركة ترشدنا إلى إتباع الحمٌة الؽذابٌة ، من 

خبلل وضع النظام الؽذابً الذي ٌركز على برمجة تناول 

الطعام وعدم اإلكثار منه . فً حٌن أن اآلٌــة الكرٌمة 

رابحة حٌن وضعها هذه المؤكوالت المختلفة الشكل وال

والطعم ، إنما حركة شهٌة اإلنسان فً تناولها ، واإلكثار 

منها سوؾ تإدي إلى نتابج سلبٌة ، سٌحصدها فً 

المستقبل . ومن هنا تسعى اآلٌــة األخرى من سورة 

األعراؾ ، إلى ضرورة االتزان واالعتدال فً األكل 
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والشرب لما لــه نتابج إٌجابٌة ، إذ ٌقول هللا تعالى : " 

ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌِنَ َوكُ  ُه الَ    ٔ"  لُوْا َواْشَرُبوْا َوالَ ُتْسِرفُوْا إِنَّ

ومن التوصٌات واإلرشادات التً بثتها األبمة 

المعصومٌن علٌهم السبلم  فً هذا المجال ، حٌث ٌقول 

لو أن الناس قصروا فً اإلمام الرضـــا علٌه السبلم : " 

ٌة سبلمة البدن أن قض ٕ" الطعام الستقامت أبـــدانهم

البشري مبنٌة على أنواع وكمٌات الطعام الذي ٌتناوله 

الفرد ، على أن االقتصاد فً ذلك ٌوّفر على اإلنسان 

الكثٌر من المعاناة التً تصٌبه ، واإلمام الرضـــا علٌه 

السبلم ، ٌقول ، لو أن اإلنسان اقتصد فً طعامه وشرابه 

ت أو العٌادات فإنــه لن ٌحتاج إلى الذهاب المستشفٌا

الخاصة لكً ٌتعالج ، وٌدفع ذلك المبلػ الضخم من 

الدنانٌر ، على أن العبلج موجود لو أنــه اتبع أسلوب 

الرعاٌــة الوقابٌة ، وذلك من خبلل االبتعاد عن كثرة 
                                                           

1
 31عٛسج األعــشاف ا٠٢ـــح    - 
2
 300ِىاسَ األخالق ص  - 
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تناول المواد الؽذابٌة ، وأن ٌراعً المادة المناسبة له 

ٌه السبلم  صحٌاً ، وعن اإلمام أبً عبد هللا الصادق عل

لٌست الحمٌة من الشًء تركه إنما الحمٌة من قال : " 

هنا اإلمام علٌه السبلم ٌضــع  ٔ" الشًء اإلقالل منه

قاعدة عامـــة وتربوٌــة خاضــعة لموازٌن الدرجة تلو 

الدرجة ، إذ من ٌرٌد أن ٌضع تخطٌط متكامل ٌخضع 

لضوابط ومدى االنسجام البدنً ، علٌه أن ال ٌفكر فً 

سؤلة ترك األطعمة كلٌاً ، وذلك ألنــه ٌرٌد أن ٌعالج م

قضٌة مٌسورة فً الٌد، عبلجها خاضع للتنظٌم الؽذابً ، 

على حٌن أنه من خبلل تركه الطعام كلٌاً ٌقع فً قضٌة 

أكبر من األولى ، فاإلمام علٌه السبلم ٌقول لٌست الحمٌة 

سؤلــة الؽذابٌة هو ترك تناول المادة الؽذابٌة ، وإنما هً م

تقنٌن وتنظٌم الؽذاء ، على أن تكون وفق منظومة 

متكاملة ٌضعها اإلنسان ٌحدد فٌها أوقات تناول األطعمة 

ٌّد وال هً منطوٌة  ، فً حٌن أنها لٌست خاضعة للتعق

                                                           
1
 300ِىاسَ األخالق ص  - 
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تحت عباءة البلمباالة ، وإنما هً تسعى إلى التوازن 

واالعتدال فً تناول األطعمة الؽذابٌة ، وهناك  حدٌث 

على أن الؽاٌــة من الحمٌة فً الحفاظ على رشاقة ٌإكد 

وحٌوٌة البدن  ، ٌقول اإلمام الرضـــا علٌه السبلم : " 

، إال أن ثمــة تحذٌر ٌنبؽً  ٔ" رأس الحمٌة الرفق بالبدن

االهتمام به، وهو ، لٌس كل إنسان ٌرؼب فً تطبٌق 

الحمٌة الؽذابٌة ٌمكن أن ٌقدم علٌها بحسب رؼبته  ، 

إنسان ال ٌرؼب فً ذلك ، ال ٌقبل فً تنفٌذها ؛ ولٌس كل 

وإنما هناك ضوابط وقوانٌن من البلبق معرفتها واإلحاطة 

بكنهها ، إذ ، لٌس على اإلنسان الذي ال ٌعانً من أي 

معاناة جسدٌة أن ٌطبق الحمٌة الؽذابٌة ، بنفس األسلوب 

ٌّن  الذي ٌنبؽً على شخٍص مرٌض ٌتبع برنامج مع

ٌّد ببرنامج  ومحدد له ، ولٌس على ذلك الذي ٌنبؽً التق

ؼذابً ، أن ٌمتنع عن الحمٌة الؽذابٌة ، ٌقول اإلمام 

اثنان علٌالن أبداً ، صحٌح الرضـــا علٌه السبلم : " 

                                                           
1
 55تاب  141ص  62تؽاس األٔــــٛاس ض  - 
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اإلمام علٌه السبلم ٌطلق على  ٔ" محتمً ، وعلٌل مخلط

ٌّن أن ذلك اإلنسان  هذٌن الشخصٌن بالمرٌضٌن ، إذ ٌب

دنٌة ٌتبع الحمٌة ؛ هذا اإلنسان الصحٌح من كل آفــة ب

ٌقول اإلمام عنه بؤنه مرٌض ، ألنــه ٌسعى من هذا العمل 

إلى تخرٌب النظام الذي ٌتبعه من خبلل تطبٌق البرنامج 

بؤسلوب خاطا  ، بٌنما الشخص الثانً فؤنــه أقــرب 

بالبلمباالة فً صحته ، من خبلل التهور فً تناول شتى 

كل أنواعها الدسمة وذات الدهون المؤكوالت المختلفة ، وب

 ، التً تزٌد من كثرة الشحوم وتضاعؾ من حجم المعدة . 

حضر أبو عبد هللا )علٌه السبلم( مجلس المنصور ٌوما 

وعنده رجل من الهند ٌقرأ كتب الطب فجعل أبو عبد هللا 

)علٌه السبلم( ٌنص لقراءته فلما فرغ الهندي قال له: ٌا 

ال فإن معً ما " معً شٌبا؟ قال:  أبا عبد هللا أترٌد مما

أداوي الحار " قال: وما هو؟ قال:  " هو خٌر مما معك

                                                           
1
 55تاب  141ص  62تؽاس األٔــــٛاس ض  - 
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بالبارد والبارد بالحار والرطب بالٌابس والٌابس 

بالرطب، وأرد األمر كله إلى َّللا عز وجل وأستعمل ما 

قاله رسول َّللا صلى َّللا علٌه وآله وسلم وأعلم أن 

واء وأعود البدن ما المعدة بٌت الداء والحمٌة هً الد

، فقال الهندي: وهل الطب إال هذا، فقال الصادق " اعتاد

قال:  " أفترانً من كتب الطب أخذت؟" )علٌه السبلم(: 

قال  ٔ"ال وَّللا ما أخذت إال عن َّللا سبحانه "نعم قال:

 ال تنال الصحة إال بالحمٌةأمٌر المإمنٌن علٌه السبلم : "

صالح البدن  " : لسبلموقال أمٌر المإمنٌن علٌه ا ٕ"

من لم " : أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم  قالو.ٖ"الحمٌة

وقال أمٌر .ٗ"ٌصبر على مضض الحمٌة طال سقمه

                                                           
1

ص  ١3ح ضِٛعٛعــح أؼاد٠س أً٘ اٌث١د ع١ٍُٙ اٌغالَ اٌؽّ - 
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2

ص  3ِٛعٛعــح أؼاد٠س أً٘ اٌث١د ع١ٍُٙ اٌغالَ اٌؽ١ّح ض - 

102 
3
 4غ  237غــشس اٌؽىُ ص  - 
4
 1433غ  364غــشس اٌؽىُ ص  - 
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 ال وقاٌــة أمنـــع من السالمـــةالمإمنٌن علٌه السبلم : " 

ٌّة لمن ال وقال أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم : " ٔ" ال حم

 ٖ/ ٕ" أَنَفةَ 

                                                           
1
 330غ  432غـــشس اٌؽىُ ص  - 
2
 76غ 427غـــشس اٌؽىُ ص  - 
 الحمٌة الطبٌة  - ٖ

. ففً كلمة الحمٌة كلمة عامة واسعة المعنى تتناسب وحالة كل فرد 

أمراض الؽنى ٌكون هدؾ الحمٌة تجوٌع المرٌض وإبعاده عن 

طعامه المشبع والمثقل بالدسم واللحوم واألؼذٌة البروتٌنٌة ، إلى 

طعام نباتً خفٌؾ وحمٌة نباتٌة صافٌة . وأما فً أمرض الفقر 

فٌكون الهدؾ من الحمٌة إؼناء الطعام بما ٌنقصه من البروتٌنات 

ناصر الحٌوٌة . وفً الفبة المتوسطة بٌن والدسم والسكرٌات والع

 الؽنى والفقر فهدؾ الحمٌة هو تنقٌة الدم من حٌن آلخر .

قد تكون الحمٌة وقابٌة أو تكون عبلجٌة ، وفً كلتا الحالتٌن تعرؾ 

الحمٌة بالبعد عن التفرٌط . وكما وجد علماء األحٌاء فالمواد 

لٌؾ الـ ( عنصراً من مجموعة مندٖٙالعضوٌة ال تحوي سوى )
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( المعروفة . وتختلؾ نسبة هذه النعاصر كمٌة حسب الجدول 5ٙ)

 التالً :

 % من المادة الحٌة . ٕٙ، 8ٔاألكسجٌن، •

 % من المادة الحٌة . 5ٔ، 5ٖالفحم •

 % من المادة الحٌة . 5، ٖٔالهٌدروجٌن  •

 % من المادة الحٌة . ٘، ٗٔاآلزون   •

 .% من المادة الحٌة  ٔ، 8ٖالكالسٌوم  •

ثم ٌلً الكبرٌت ، الفوسفور ، الصودٌوم ، البوتاسٌوم ، وقد علماء 

 األحٌاء هذه العناصر إلى صنفٌن :

وهً التً تكون هٌكل المادة العضوٌة الحٌة : العناصر المهٌكلة

 وتشكل البروتٌنات والسكاكر والدسم .

:وهً توجد بمقادٌر قلٌلة ، ولها شؤن كبٌر  العناصر الوسطٌة

بؾ العضوٌة مثل الفٌتامٌنات والهرمونات . وإن وطٌر فً وظا
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االتزان بٌن هذٌن النوعٌن من المواد المإلفة للعضوٌة ، هو الذي 

ٌحدد الحمٌة المطلوبة . ولذلك إختلفت الحمٌات حسب حالة 

 .المرٌض 

 :  النظام الؽذائً

ٌحتاج الكابن الحً إلى مواد قابلة للتمثل كً تولد عنه الحركة 

وهما دلٌل الحٌاة ، فإذا تناول اإلنسان أو الحٌوان  والحرارة ...

ؼذاء ما ، ٌتعرض هذا الؽذاء إلى سلسلة من التفاعبلت الكٌمٌابٌة 

الحٌوٌة ٌقصد منها تهٌبته للتمثل ، أي تحوٌل تركٌبه المعقد بإنفبلق 

ذراته إلى العناصر األساسٌة التً تتكون منها الخلٌة . وهذه 

ون( ، األوكسجٌن ، الهٌدروجٌن ، العناصر هً الفحم )الكرب

 واألزوت . 

وإن تحطٌم ذرات الؽذاء ٌكسب الجسم قوة وحرارة ، فتنبعث فً 

 ذراته الحٌاة وٌتولد فٌها الحركة والنشاط .

% بروتٌن ، ٕٕ% ماء ، وٖٙ... ٌتكون الجسم اإلنسانً من 

%معادن وفٌتامٌن ، وقد تكونت كل خلٌة من ٕ% دهون ، ٖٔ

ذاء الذي ٌتناوله والماء الذي ٌشربه ، وٌساعد أكل خبلٌاه من الؽ
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الؽذاء عالً النوعٌة وبالكمٌات المناسبة على تحقٌق الصحة العالٌة 

 والعافٌة والحٌوٌة والتخلص من األمراض .

لقد إبتعد نظامنا الؽذابً الحالً كثٌراً عن التوازن المثالً ، وابتدأنا 

هون المشبعة والسكرٌات منذ عقدٌن من الزمن نؤكل كثٌراً من الد

وقلٌل من النشا )الكربوهٌدرات المعقدة (  والدهون متعددة 

البلتشبع والدعاٌة جزء من المشكلة فقد قادتنا لئلعتقاد بؤننا طالما 

تناولنا ؼذاء متوازناً فسنحصل على كل ما نحتاجه من المؽذٌات ، 

ون ولكن األبحاث والدراسات أظهرت أنه حتى الناس الذٌن ٌعتقد

بؤنهم ٌمارسون حمٌة ؼذابٌة متوازنة ٌفشلون فً الحصول على 

حصٌلة مناسبة من الفٌتامٌنات ، المعادن والدهون األساسٌة 

 والكربوهٌدرات المعقدة . 

إن تكرٌر الؽذاء ٌجعله مفتقراً للمؽذٌات األساسٌة ، وقد عودتنا 

كلما مصانع الؽذاء على تناول الؽذاء المحلً ، فالسكر سهل البٌع و

أكثرنا منه لم نترك مجاالً لكاربوهٌدرات أقــل حبلوة ، وقد 

تقاعسنا وصرفنا القلٌل من الوقت لتحضٌر الؽذاء الطازج ، وكثر 

اإلعتماد على الوجبات الجاهزة من شركات همها جنً األرباح 

 أكثر من صحتنا .
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 :  الكربوهٌدرات

وكاربونٌة : المواد السكرٌة تسمى ماءات الفحم أو المواد الهٌدر

وتشمل السكاكر والنشوٌات الموجودة فً القمح والبطاطا واألرز 

والحبوب . وهً الوقود األساسً للجسم ، وتؤتً الكربوهٌدرات 

( كما فً Fast – Releasingعادة بشكلٌن : سرٌعة اإلطبلق )

السكر ، والعسل ، والحلوٌات ومعظم األؼذٌة المكررة ، وبطٌبة 

( كما فً الحبوب ، والخضار  Slow Releasingاإلطبلق ) 

والفاكهة الطازجة . وتحتوي الفاكهة على كثرة من الكربوهٌدرات 

 المعقدة واأللٌاؾ اللتٌن تعمبلن على إبطاء إطبلق السكر .

هذا وتعطً الكربوهٌدرات سرٌعة اإلطبلق ومضة سرٌعة من 

ت الطاقة ثم تتوقؾ بٌنما تعطً الكربوهٌدرات بطٌبة اإلطبلق دفعا

 متصلة ، ومستمرة من الطاقة وعلٌه تكون أفضل .

( كالسكر والطحٌن األبٌض فإنــه Refinedأما الؽذاء المكرر )

ٌخلو من الفٌتامٌنات والمعادن التً ٌحتاجها الجسم وٌفضل لذلك 

اإلبتعاد عنه ، كما أن اإلستخدام المستمر للكربوهٌدرات سرٌعة 

ة ومشاكل صحٌة ، اإلطبلق ٌمكن أن ٌإدي إلى عوارض معقد
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وتحتوي بعض الفاكهة كالموز والتمر كربوهٌدرات سرٌعة 

اإلطبلق لذا ٌفضل أن تإخذ بالحد األدنى ال سٌما من قبل من ٌشكو 

من مشاكل صحٌة متصلة بالسكر ، بٌنما ٌتوجب تضمٌن ثلثً ما 

% من وحدات الطاقة الٌومٌة ، من 5ٓتؤكله ٌومٌاً ، أو ما ٌعادل 

بة اإلطبلق كالفاكهة والخضار لطازجة والحبوب كربوهٌدرات بطٌ

. 

 :  البروتٌن

المواد البروتٌنٌة أو اآلزوتٌة وتسمى بالزاللٌة : وهً موجودة فً 

 اللحم والبٌض والجبن والبقول والحبوب . 

تعتبر األحماض األمٌنٌة الخمس والعشرون ) المكونة للبروتٌنات  

لكونها حٌوٌة لنمو  المختلفة ( مادة بناء الجسم ، وهً إضافة

وإصبلح أنسجة الجسم فهً تستخدم فً تكوٌن الهرمونات 

واألنزٌمات واألجسام المضادة والموصبلت العصبٌة ، وتساعد فً 

نقل المواد داخل الجسم ، وٌحتل كل نوعٌة من هذه البروتٌنات 

)المحدودة بتوازن األحماض األمٌنٌة ( وكمٌة المتناول منها أهمٌة 

 قٌق التؽذٌة الصحٌة المناسبة .كبٌرة فً تح
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% فقط من مجمل وحدات الطاقة ٌٔتلقى الرضٌع من حلٌب أمــه 

من البروتٌن ومع ذلك ٌتمكن من مضاعفة وزنه خبلل ستة أشهر 

من الوالدة ، وذلك ألن بروتٌن حلٌب األم ذو نوعٌة جٌدة وٌسهل 

 إمتصاصــه .

حدات % من محصول و٘ٔوبإفتراض تناول بروتٌن جٌد .فإن 

ؼـم بروتٌن فً الٌوم ( تعتبر مناسبة لمعظم البالؽٌن ٖ٘الطاقة ) أو 

، إال إذا كانوا حوامل أو بدور النقاهــة بعد عملٌة جراحٌة أو ممن 

 ٌمارسون التمارٌن الرٌاضٌة الشدٌدة أو أعمال مرهقة .

تشمل مصادر البروتٌن الؽذابً ذي النوعٌة الجٌدة ، من حٌث 

مٌنٌة فٌه ، كل من البٌض ، فول الصوٌا ، توازن األحماض األ

اللحوم ، األسماك ، البقول والعدس ، وتحتوي مصادر البروتٌن 

عادة على كمٌة كبٌرة من الدهون المشبعة ؼٌر المرؼوب بها . أما 

مصادر البروتٌن فً الخضار فهً تحوي على كمٌة مضافة من 

الحموضة  الكربوهٌدرات المعقدة المفٌدة وهً مقلة فً إستحداث

مقارنة باللحوم ، ومن الصعوبة أن ال تؤخذ كمٌة مناسبة من 

البروتٌن فً أي حمٌة ؼذابٌة مهما كان مصدرها . وتحتوي معظم 

الخضار ال سٌما )الحبوب( كالفاصولٌا والبازٌبل والذرة ، على 
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نسبة جٌدة من البروتٌنات وتساعد فً معادلة الحموضة الزابدة 

المعادن ومنها الكالسٌوم . لذا نجد أن معظم التً تإدي إلى فقدان 

المصابٌن بترقق العظام هم من الذٌن ٌعتمدون فً ؼذابهم على 

 اللحوم .

 :  الدهون

المواد الدهنٌة وتسمى بالشحمٌة : وتشمل الزٌوت الحٌوانٌة 

والنباتٌة واألدهان . هناك نوعان أساسٌان من الدهون :  المشبعة 

وإن تناول الدهون المشبعة ؼٌر  )الصلبة( ، وؼٌر المشبعة

ضروري واإلكثار منها ؼٌر مبلبم ، ومصادرها األساسٌة هً 

اللحوم ومشتقات األلبان ، وهنالك نوعان من الدهون ؼٌر المشبعة 

: أحادٌة البلتشبع ومصدرها الؽنً زٌت الزٌتون والدهون متعددة 

 البلتشبع الموجودة فً اللوزٌات وزٌوت الحبوب والسمك . 

هناك نوع خاص من الدهون متعددة البلتشبع تسمى و

(Linolenie Acidو ) ( (Acid  Linolenie  ( 3‚6أو 

Omega وروٌة جداً للدماغ والجهاز العصبً ، وجهاز المناعة )

، الجهاز القلبً الوعابً والجلد ، ومن العوارض المشتركة لنقص 
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اً بٌن هذٌن هذه المواد جفاؾ الجلد ، وٌوفر الؽذاء المناسب توازن

الدهنٌن األساسٌٌن ، وٌزخر الٌقطٌن وحبوب الكتان بمادة 

Linolenie Acid 3أو  Omega   بٌنما تمتلا حبوب السمسم

وٌتحول   Omega 6أو  Linolenie Acidوزهرة الشمس بال 

Linolenie Acid  داخل الجسم إلىEPA‚DHA  اللذان

واألسقمري .  ٌتواجدان أٌضاً فً سمك التونة والسلمون والرنكة

وتتلؾ هذه الدهون األساسٌة بسرعة عند التعرض للحرارة أو 

 األوكسجٌن . 

( ؼالباً على دهون متعددة Processedٌحتوي الؽذاء المصنع )

البلتشبع صلبة أو مهدرجة وهذه أسوء من الدهون المشبعة 

 وٌستحسن تجنبها .

 : األلٌاؾ

ؼــم ٌومٌاً .  ٖ٘ن اإلستهبلك النموذجً لؤللٌاؾ ٌجب أن ال ٌقل ع

لكً تمتص الماء فً  –ومن السهل أخذ هذه الكمٌة من األلٌاؾ 

القناة الهضمٌة فتجعل الؽذاء متجمعاً مما ٌسهل إخراجه خارج 

وذلك بتناول الحبوب الكاملة ، الخضار ، الفاكهة ، البندق  –الجسم 
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، البدور ، العدس ، الفاصولٌا ، على أساس ٌومً ، وتعمل ألٌاؾ 

فاكهة والخضار على تخفٌض معدل إمتصاص السكر فً الدم ال

وبهذا تساعد فً إدامة مستوى جٌد من الطاقة فً الجسم . وتعتبر 

ألٌاؾ الحبوب جٌدة بشكل خاص فً منع اإلمساك وتجمع الؽذاء 

اللذان ٌسببان عدداً من المشاكل المعدٌة . وتخلو األؼذٌة المكررة 

السمك ، أو منتجات األلبان ، من والمحضرة مع اللحوم ، البٌض ، 

 األلٌاؾ عادة . 

 

 :   الماء

ٌتؤلؾ ثلثا الجسم من الماء وعلٌه فهو مؽذ ، وٌخسر الجسم  

لٌتر من الماء ٌومٌاً عبر الجلد ، والربتٌن واألمعاء ، وعبر ٘،ٔ

الكلٌتٌن بشكل بول ، لضمان تخلص الجسم من المواد السامة ، كما 

ن الماء ٌومٌاً عند ما ٌحرق الؽلوكوز تصنع أجسامنا ثلث لتر م

أثناء التنفس وعلٌه ٌتوجب أن ال ٌقل الحد األدنى للماء الذي نؤخذه 

من الؽذاء والشراب عن لتر فً الٌوم . والكمٌة المثالٌة لما ٌفترض 

 ( كوباً ( .ٕٔ-8أخذه من الماء ٌومٌاً هً لٌتران )
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تقل إلى % من الماء الذي ٌن5٘تتكون الفاكهة والخضار من 

أجسامنا بطرٌقة ٌسهل فٌها إستخدامه وبالوقت نفسه ٌزود الجسم 

من خبلل هذه األطعمة بالفٌتامٌنات والمعادن .وٌمكن ألربع حبات 

من الفاكهة وأربع وجبات خفٌفة من الخضار أن ٌزود الجسم بلتر 

من الماء وٌتم التزود باللٌتر اآلخر عن طرٌق شرب الماء أو 

، وٌسبب كل من الشاي والقهوة فقدان الماء ، العصابر المخففة 

فعلٌه ال ٌنصح بهما كمصدران للماء ناهٌك عن كونهما ٌسلبا 

 الجسم معادنه الحٌوٌة .

لست فً حاجة ألن تحسب مقادٌر ما تشربه من الماء ولٌس هناك 

فً العادة ضرر من الزٌادة فً تقدٌر المتطلبات والحاجة العامة 

 عازات التالٌة :  لئلنسان تتلخص فً اإلٌ

 شرب الماء قبل ممارستك الرٌاضة أثناءها وبعدها . •

حرص على شرب الماء أو السوابل قبل تناولك للطعام بنصؾ • 

 ساعة وبعد تناولك الطعام بساعتٌن .

 إذا أحسست بالعطش فاشرب على الفور . •
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إذا إحتسٌت قهوة أو شاٌاً أو شرباً آخر محتوٌاً على الكافٌٌن ،  •

 اشرب معها مقدار زابد من السوابل .ف

إذا مال بولك إلى الدكونة فً اللون ، فإنك ربما كنت بحاجة إلى  •

 الماء .

 أكثر من أكل الخضار والفواكه ٌومٌاً .• 

 :الفٌتامٌنات 

الفٌتامٌنات تفّعل األنزٌمات التً تجعل فعالٌات الجسم ممكنة ، كما 

إنتاج الطاقة ، وتنشٌط أنها مهمة فً موازنة فعل الهرمونات و

جهاز المناعة ، وتحافظ على صحة الجلد والشراٌٌن ، كما أن 

للفٌتامٌنات دوراً مهماً فً عمل الدماغ والجهاز العصبً وٌمكن 

القول أن الفٌتامٌنات دوراً فاعبلً فً جمٌع فعالٌات الجسم ، تعمل 

( فً Anti Oxidantsكمضادات أكسدة )  E‚A‚Cالفٌتامٌنات 

تعمل على إبطاء الشٌخوخة والمحافظة على الجسم من بذلك 

اإلصابة بالسرطان وأمراض القلب والتلوث ، وتعمل الفٌتامٌنات 

B و C  على تحوٌل الؽذاء إلى طاقة فكرٌة وجسدٌة ، أما فٌتامٌن

D  الموجود فً الحلٌب والبٌض والسمك واللحوم ( فهو ٌساعد (
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أن ٌصنع هذا الفٌتامٌن  فً السٌطرة على توازن الكالسٌوم وٌمكن

فً الجلد بوجود ضوء الشمس .وتزخر األؼذٌة الحٌة ، كالفاكهة 

 . C و  Bوالخضار الطازجة ، بالفٌتامٌن  

( Retinolبشكلٌن : الرٌتنول )  Aمن ناحٌة أخرى ٌؤتً الفٌتامٌن 

وهو الشكل الحٌوانً الموجود فً اللحم ، األسماك ، البٌض ، 

( النباتً Beta Carotene بٌتاكاروتٌن )ومنتجات األلبان . وال

الموجود فً الفاكهة والخضار الحمراء والصفراء ، وٌتوفر 

فً البدور والبندق وزٌوتهما وٌعمل هذا الفٌتامٌن فً Eالفٌتامٌن 

 المحافظة على الدهون األساسٌة لدى النساء .

 :  المعادن

لكالسٌوم المعادن مهمة للقٌام بكافة فعالٌات الجسم تقرٌباً ، فا

والمنؽنٌزٌوم والفوسفور تساعد فً تكوٌن العظام واألسنان ةتعتمد 

اإلشارات العصبٌة الحٌوٌة للدماغ واألعصاب على الكالسٌوم 

والمنؽنٌزٌوم والصودٌوم والبوتاسٌوم ، وٌنقل األوكسجٌن فً 

عموم الجسم من قبل المركبات الحدٌدٌة ، كما ٌساعد الكروم فً 
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ستوى السكر فً الدم ، وللزنك أهمٌة بالؽة السٌطرة على عمل م

 فً تصلٌح وتجدٌد أنسجة الجسم كما أنــه ٌنشط النظام المناعً.

وتعتمد فاعلٌة الدماغ على وجود كمٌات مناسبة من المنؽنٌزٌوم 

والمانؽنٌز والزنك مع عدد آخر من المعادن الحٌوٌة .وهناك حاجة 

ٌزٌوم الموجودٌن فً ٌومٌة لكمٌات كبٌرة من الكالسٌوم والمنؽن

الخضار كما فً الملفوؾ والخضار الجذرٌة كما أنها تكثر فً 

 البنادق والبذور .

وٌوجد الكالسٌوم بكمٌات كبٌرة فً منتجات األلبان . وتزودنا 

الفاكهة والخضار بكمٌات كبٌرة من البوتاسٌوم والقلٌل من 

 الصودٌوم وفً حالة توازن مبلبم . وتشكل جمٌع األؼذٌة من

الحبوب ، والمشتملة على البندق ، العدس الفاصولٌا الٌابسة ، 

البازٌبل ، والفول وؼٌرها ، مصادر للحدٌد والزنك والمانؽنٌز 

 والكروم .

( sea foodكما ٌتوفر السلٌنٌوم فً البندق والؽذاء البحري )

 ( والحبوب وبخاصة السمسم .sea weedوأعشاب البحر )

 : الؽذاء النقً
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ر الماضٌة المختلفة كان الؽذاء الكامل العضوي ؼٌر خبلل العصو

الفاسد هو أساس النظام الؽذابً لئلنسان ، إال أننا تعرضنا خبلل 

القرن العشرٌن وال زال نتعرض إلى كم هابــل من الكٌمٌابٌات 

 المصنعة التً دخلت ؼذابنا ومحٌطنا .

زنا من األسس التً تقوم علٌها الصحة أن نؤكل من الؽذاء ما ٌجه

بما نحتاجه من من الطاقة لٌبقى الجسم فً توازن تام . ؼٌر أن 

كمٌات كبٌرة من هذه الطاقة تهدر فً محاربة هذه المواد الطاربة 

والسامة فً األؼلب ، كما أن الجسم ٌعجز أحٌاناً فً التخلص من 

بعضها ، فتتراكم فً أنسجته . والٌوم أصبح من المستحٌل تجنب 

تنذر أن نجد مكاناً على األرض دون أن ٌكون كل هذه المواد حٌث 

 ملوثاً بشكل ما بهذه المواد الضارة .

إن تناول الؽذاء العضوي النًء هو الطرٌقة الطبٌعٌة واألكثر فابدة 

ألجسامنا . إذ تحتوي هذه األؼذٌة على اإلنزٌمات المساعدة على 

هضمها عند المضػ كما أن هذا الؽذاء العضوي النًء ٌحتوي على 

( التً تضاهً فً أهمٌتها phytochmicalsالكمٌات النباتٌة ) 

 الفٌتامٌنات والمعادن .
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 فوائــد علمٌة

ن َضْعٍؾ ُثمَّ َجَعلَ ِمن "  قال تعالى :  ُ الَِّذي َخلََقُكم مِّ
َّللاَّ

ْخلُُق  ٌَ َبًة  ٌْ ٍة َضْعًفا َوَش ًة ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد قُوَّ َبْعِد َضْعٍؾ قُوَّ

َشاء َوُهَو اْلَعلٌُِم اْلَقِدٌُر  ٌَ  "َما 

ن َضْعؾٍ أوالً : قوله تعالى : "  ُ الَِّذي َخلََقُكم مِّ  ..." َّللاَّ

                                                                                                    

وإن عملٌة الطبخ تدمر اإلنزٌمات وتختزل فاعلٌة الكٌمٌابٌات 

 النباتٌة ولذلك :

تناول العضوٌات بقدر ما تستطٌع كما تؤكد أن ٌحتوي نصؾ  •

 ملة .   ؼذابك الفاكهة الطازجة النٌبة والخضار والحبوب الكا

تجنب الؽذاء المصنع ومضافاته ، وأطبخ الؽذاء طبخاً معتدالً قدر  •

النظام الصحً عند اإلمام الصادق علٌه السبلم ص اإلمكان . 

 . 5ٖٗٔ-ٖٗٔو  ٓٗٔ -5ٖٔ
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لى جنٌن اإلنسان بإخصاب نطفة مختارة من ٌخلق هللا تعا

بٌن مبات نطؾ الزوجة بواسطة نطفة مختارة كذلك من 

بٌن ببلٌٌن نطؾ الزوج لٌخرج إلى الوجود كابناً بصفات 

 محددة فً علم هللا .

ومن الثابت علمٌاً أن الحمٌل ال ٌمكنه أن ٌعٌش خارج 

الرحم إال بعد تمام شهره القمري السادس ، ولذلك قال 

ُه تعالى : "  ِه إِْحَساًنا َحَملَْتُه أُمُّ ٌْ َنا اإلِنَساَن بَِوالَِد ٌْ َوَوصَّ

"  ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْملُُه َوفَِصالُُه َثالُثوَن َشْهًرا

ٌُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ وقال عز من قابــل : "  َواْلَوالَِداُت 

ِن لَِمْن أََراَد أَن ٌُ  ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ َضاَعةَ َحْولَ " وفً الرضٌع  تِمَّ الرَّ

تكون أؼلب العظام طرٌة ، ولذلك تكون قابلة للكسر 

والتشوه إذا لم تعامل بحرص شدٌد ، ثم ٌبدأ تكلسها 

بالتدرٌج حتى تقوى ، وتنبت األسنان األولى )وهً عادة 

األمامٌة السفلٌة( عند تمام الشهر السابع من عمر الولٌد ، 

ٌصل عدد األسنان النابتة إلى  وبعد إتمام عامه األول

 حوالً الست .
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وٌولد المولود بعضبلت كاملة ولكنها صؽٌرة بالنسبة إلى 

حجمه ، وبحواس منتبهة وأولها السمع ، والبصر ، 

واللمس ، وقدرة القبض على األشٌاء ، وإن تؤخرت 

حاسة الذوق قلٌبلً ، وتستكمل قشرة المخ نشاطها بالتدرٌج 

عد ثمانٌة أسابٌع من المٌبلد إدراك ما ، فٌستطٌع الولٌد ب

حوله ، والتمٌٌز بٌن األصوات ذات النبرات المختلفة ، 

وبٌن الروابح المتباٌنة ، وتزداد قدرته بالتدرٌج ، بعد ذلك 

تكتمل حاسة اإلبصار فً شهره السادس ، كما تزداد 

قدراته على إصدار األصوات واالنفعال باألحداث من 

 ع .حوله فً شهره الساب

وفً الفترة بٌن عامه األول والثانً )من الشهر الثانً 

عشر إلى الثامن عشر ( ٌبدأ الرضٌع الطبٌعً بالحركة 

ومحاولة المشً ، وفً فهم داللة بعض الكلمات ، وفً 

تمام الشهر السادس عشر ٌبدأ فً الوقوؾ على قدمٌه 

والمشً مستقبلً ، وفً تمام السنتٌن ٌكون قد وصل إلى 

 لكبلم بجمل قصٌرة مفهومة ، وقد تم فطامه .مرحلة ا
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وٌبدأ الطفل بالتدرٌج فً إدراك ما حوله وفً تحصٌل 

وحدات المعرفة ووسابلها ، ثم فً تعلم اللؽة ، وفً تنمٌة 

الذاكرة والقدرة على التعبٌر ، وعلى التفكٌر واالستنتاج ، 

ثم تتطور دوافعه ورؼباته ، ثم أخبلقه وقٌمه حتى ٌدخل 

سنة فً ٖٔالمراهقة وتبدأ فً األوالد فً سن  فً طور

سنة فً المتوسط ، وتستمر فترة ٔٔ-8البنات سن 

المراهقة إلى سن العشرٌن حٌن ٌكتمل نمو العظام وتقوى 

وتزداد كثافتها ، وٌتم نمو العضبلت وتشتد ، وتكتمل 

الؽضارٌؾ ، فتتؽٌر األبعاد واألشكال والتصورات 

 والمفاهٌم .

ةً تعالى : "  ثانٌاً : قوله   ... " ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد َضْعٍؾ قُوَّ

بالنمو البدنً السرٌع ، فٌزداد  ٌتمٌز طور المراهقة

الطول والوزن بشكل ملحوظ بزٌادة حجم العضبلت فً 

الذكور ، وزٌادة سمك الطبقة الذهنٌة فً اإلناث بصفة 

عامة . وٌصاحب النمو الجسدي بالبلوغ الجنسً ، وزٌادة 
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إفراز الهرمونات ، وتصل القوة البدنٌة إلى أعلى 

ن الحساسٌة الشدٌدة ، مستوٌاتها ، وإن عانى المراهقون م

والحرج ، والمٌل إلى العزلة عن المجتمع ، والخوؾ من 

 النقد الشخصً .

وتمتاز هذه الفترة أٌضاً بظهور عدد من القدرات الخاصة 

التً توظؾ فً محاولة تحقٌق الذات بانتهاج نوع من 

االستقبللٌة الفكرٌة حتى ٌتم تشكٌل الهوٌة ، بالنمو العقلً 

دانً ، والتعطش إلى محبة اآلخرٌن ، والعاطفً والوج

 والرؼبة فً االستحواذ على إعجابهم .

وتعتبر فترة المراهقة هً طور الشباب ، وهً طور 

االنتقال من الطفولة إلى الرجولة ، فتزداد القدرات البدنٌة 

، والعقلٌة ، والنفسٌة بالتدرٌج حتى تصل إلى قمتها فً 

الزخم إلى سن  سن الخامسة والعشرٌن ، وتستمر بهذا

الخامسة واألربعٌن )وهً مرحلة الرجولة الكاملة( ثم ٌبدأ 

منحنى الجسد فً التدهور لٌدخل فً دور الكهولة ثم 
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الشٌخوخة . وٌسمً القران الكرٌم مرحلة الرجولة باسم 

هُ مرحلة بلوغ المرء أشده فٌقول : "...  َحتَّى إَِذا َبلََػ أَُشدَّ

َقالَ َربِّ أَْوِزْعنًِ أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتًِ  َوَبلََػ أَْرَبِعٌَن َسَنةً 

ًَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاهُ  أَْنَعْمَت َعلَ

َك َوإِنًِّ ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ  ٌْ تًِ إِنًِّ ُتْبُت إِلَ ٌَّ  َوأَْصلِْح لًِ فًِ ُذرِّ

مراحل  " ولذلك عبر القران الكرٌم على االنتقال من

وما فٌها من  –الجنٌن ، والحمٌل ، والرضٌع ، والطفل 

وما فٌها من  –إلى مراحل الشباب والرجولة  –ضعؾ 

ُ الَِّذي َخلََقُكم ٌقول ربنا تبارك وتعالى : "  –قوة وشدة  َّللاَّ

ةً  ن َضْعٍؾ ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد َضْعٍؾ قُوَّ ... " وهً قوة  مِّ

وحده واهبها ، ومنظمها حسب تشهد هلل الخالق بؤنه هو 

 علمه وحكمته وقدرته .

ٍة َضْعًفا ثالثاً : قوله تعالى : "...  ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد قُوَّ

َبةً  ٌْ  ..."  َوَش
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بعد وصول اإلنسان إلى أقصى مراحل نموه الجسدي فً 

إلى ٕ٘طور الرجولة وثباته عند هذه القمة من سن 

سنة ٌتوقؾ النمو الجسدي ، وتؤخذ القدرات البدنٌة فً ٘ٗ

لخامسة والستٌن ، ثم التناقص التدرٌجً حتى سن ا

بالتناقص الحاد من سن الخامسة والستٌن إلى نهاٌة العمر 

، وتسمى هذه الفترة باسم طور الشٌخوخة 

(Senescence ًوهً حالة من التدهور التدرٌجً ف )

بنٌة كل حً ٌشمل جمٌع خبلٌاه ، وأنسجته ، وأعضابه ، 

وأجهزته ، مما ٌضعؾ من كفاءتها ومن قدرتها على 

بوظابفها بالمعدات التً كانت تقوم بها فً طوري  القٌام

 الشباب والرجولة .

وهذا التدهور الصحً هو نوع من التدمٌر الذاتً 

( فً الشفرة الوراثٌة للخلٌة Phenoptosis) المبرمج

الحٌة . فٌبدأ الخلل فً التراكم على مستوى الخبلٌا 

لٌنعكس على األنسجة ، واألعضاء ، واألنظمة ، وٌبدأ 

الظهور فً أشكال متعددة ، من التؽٌر فً تركٌب  فً
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األحماض النووٌة التً تكتب بها الشفرة الوراثٌة إلى 

 شٌب الرأس ، وتجاعٌد الجلد ، وضعؾ الحواس .

ومن المعروؾ أن أبسط تؽٌر فً األحماض النووٌة 

ٌإدي إلى عجز الخلٌة عن القٌام بدورها المنوط بها ، 

راض الشٌخوخة المختلفة فتتراجع فعالٌتها وتظهر أع

علٌها . وقٌل إن من أسباب ذلك كثرة الجذور الحرة 

( فً الجسم . والشٌخوخة Free Radicalsللعناصر )

بذاتها لٌست حالة مرضٌة ، ولكن إذا صاحبها الكثٌر من 

( ، Senilityاألمراض تحولت إلى شٌخوخة مرضٌة )

م ٌعتنً بها فً فرع خاص من فروع العلم ٌعرؾ باسم عل

( ، وفً أحد تخصصات Gerontologyالشٌخوخة )

( . Geriaticeالتطبٌب ٌعرؾ باسم طب الشٌخوخة )

وأعراض الشٌخوخة ال ٌمكن إٌقافها ، وال التخلص منها 

، وذلك ألنها ناتجة عن ضعؾ خبلٌا الجسم على االنقسام 

كلما تقادم بها العمر . وقد اكتشؾ وجود ؼطاءٌن 

م من الجسٌمات الصبؽٌة طرفٌٌن عند نهاٌتً كل جسٌ
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الحاملة للمورثات ، وأن هذٌن الؽطاءٌن ٌتناقص طول 

كل منهما عقب كل عملٌة انقسام ، فإذا وصل طولهما إلى 

حد معٌن فإن عملٌة انقسام الخلٌة تتوقؾ حتى تموت ، 

وتسمى فترة عجز الخلٌة عن االنقسام باسم شٌخوخة 

 الخلٌة . ومن مظاهر ذلك ما ٌلً :

 : الرأسشٌب شعر  -ٔ

والشٌب هو ابٌضاض الشعر بفقدانه مادته الملونة 

( فً عمق Melanocytesالموجودة بخبلٌا التلوٌن )

البصٌلة الشعرٌة ، وٌتناقص عدد خبلٌا التلوٌن بمعدل 

% فً كل سنة تقرٌباً ، وٌخضع نشاطها إلى مفعول ٔ

درٌجٌاً مع تقدم العمر هرمون خاص ، وبنقص إفرازه ت

 ٌضعؾ نشاط خبلٌاتلوٌن الشعر فٌبٌض لونه بالتدرٌج .

كذلك ثبت أن من أسباب التعجٌل بظهور الشٌب تكرار 

حاالت الفزع ، واألزمات النفسٌة ، والشدابد التً ٌمر بها 

اإلنسان ، وذلك لما ٌصاحب تلك الحاالت من إفراز مادة 



 ٗسلسلة المفاهٌم األخالقٌة   

78 
 

ة لخبلٌا التلوٌن . وقد األدرٌنالٌن وهً من المواد القاتل

ٌصاحب ابٌضاض الشعر بقلة كثافته أو تساقطه ، نظراً 

لموت األوعٌة الدموٌة والخٌوط العصبٌة المؽذٌة 

 للبصٌبلت المسبولة عن إنتاجه .

 : انكماش الجلد وتجعده -ٕ

ٌة وٌحدث ذلك نتٌجة لتناقص نشاط كل من الؽدد العرق

والدهنٌة ، مما ٌإدي إلى رقة وجفاؾ الجلد وضعؾ 

أنسجته الضامة مع تقدم العمر ، وقد ٌتؽطى الجلد بعدد 

من البقع الداكنة فً أجزابه المعرضة ألشعة الشمس ،كما 

قد ٌظهر الشعر فً أماكن الشارب والذقن عند بعض 

النساء الطاعنات فً السن . وكذلك ٌعانً الكثٌرون ممن 

الخامسة والستٌن من مشاكل جلدٌة عدٌدة  جاوزوا سن

من مثل اإلصابة بالفطرٌات ، وااللتهابات ، والحساسٌة 

الشدٌدة ألشعة الشمس ، وبعض السرطانات الجلدٌة 

 )عافانا هللا منها(.
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 : ضعؾ الحواس -ٖ

مع تقدم اإلنسان فً العمر تؤخذ حواسه فً الضعؾ  

وذلك من مثل قدرات السمع ، والبصر ،  التدرٌجً ،

والذوق ،شم ، واللمس ، ولذلك كان من األوعٌة المحببة 

إلى قلب المصطفى )صــلى هللا علٌه )وآلــه( وسلم ( 

اللهم عافنً فً بدنً ، اللهم عافنً قوله الشرٌؾ : " 

" فً سمعً ، اللهم عافنً فً بصري ، ال إله إال َّللا ...

قدرات حواسهم ٌستعٌن كبار السن ولتعوٌض النقص فً 

بوسابل معٌنة كالسماعات ، والنظارات ، والعدسات 

وؼٌرها ، كما تزداد حاجتهم إلى اإلضاءة الشدٌدة ، 

وٌصعب تؤقلمهم مع االنتقال إلى األماكن المظلمة ، وقد 

ٌقل عدد الخبلٌا التذوق فً اللسان فتقّل قدرتهم على 

 االستمتاع بالطعام .

 : العظاموهن هشاشة  -ٗ
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ٌمثل الهٌكل العظمً لئلنسان جزءاً مهماً من تكوٌنه 

الحٌوي تتعاقب فٌه عملٌتا الهدم والبناء منذ تكامله وحتى 

لحظة الوفاة ، ومع تقدم العمر ، وتزاٌد معدالت الهدم 

على معدالت البناء فإن الهٌكل العظمً ٌدخل فً مرحلة 

هن ، نظراً المتبلبه بالفراؼات الناتجة عن تناقص الو

مادة الكالسٌوم ، وبذلك تزداد هشاشته 

(Osteoporosis ًوٌسهل كسر أي جزء منه ف ، )

الوقت الذي تتباطؤ سرعة التبامه ، ومن أكثر العظام 

المعرضــة للكسر عند كبر السن عظام الورك والمعصم 

ل صدمة . والعمود الفقري ، وٌحصل الكسر عند أق

وعادة ما تتضاؼط فقرات العمود الفقري مإدٌة إلى قصر 

القامة ، أو حدوث تحدب فً الظهر نتٌجة لضعؾ 

العضبلت وتآكل الؽضارٌؾ ، مما ٌحدث آالماً شدٌدة ، 

وٌإدي إلى التهاب المفاصل . وٌرجع وهن العظم عند 

كبر السن إلى توقؾ إفراز أعداد من الهرمونات المهمة ، 

ص واضح فً أعداد من الفٌتامٌنات أهمها فٌتامٌن وإلى نق
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(D مما ٌإدي إلى نقص معدالت امتصاص الكالسٌوم ، )

من الدم ، كذلك ٌتسبب فً هذا المرض أٌة زٌادة إفراز 

 Paraهرمون جار الدرقٌة المعروؾ باسم )

Thormone والذي ٌعمل على نخر العظام ، أو الزٌادة )

الذي ٌإدي إلى تثبٌط  فً إفراز أو تعاطً الكوزنٌزون

 عمل الخبلٌا البانٌة للعظام .

 : ضعؾ العضالت -٘

بعد سن الخامسة واألربعٌن الحظ العلماء تناقص كتلة كل 

من األنسجة العضلٌة ، والوصبلت العصبٌة العضلٌة ، 

وزٌادة كتلة األنسجة الدهنٌة واللٌفٌة بالتدرٌج مع تقدم 

 ر ، خاصة مع قلة ممارسة الرٌاضة ، وقلة الحركة .العم

 : ضعؾ كل من القلب والجهاز الدوري -ٙ

مع تقدم السن تبدأ بعض الخبلٌا العضلٌة للقلب فً التلؾ 

، وٌبدأ كل من األنسجة اللٌفٌة والدهون فً التراكم على 
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وعٌة الدموٌة ، وفً عضبلت القلب ، الجدر الداخلٌة لؤل

وبذلك تقل كفاءة القلب تدرٌجٌاً فً ضخ الدم ، وتقل 

سرعة انقباضه ، وتزداد نسب اإلصابة بتصلب الشراٌٌن 

، فٌرتفع ضؽط الدم ، وقد ٌإدي كل ذلك إلى حدوث 

 الجلطات الدموٌة التً تفضً إلى الموت .

  : التدهور التدرٌجً للجهاز العصبً -5

تتجدد خبلٌا جسم اإلنسان كلها لعدة دورات طٌلة حٌاته ، 

باستثناء الخبلٌا العصبٌة ، والتً إن ماتت ال ٌحل محلها 

بدٌل ، ولذلك ٌقل عددها باستمرار مع تقدم العمر ، 

خاصة بعد تجاوز الخامسة واألربعٌن فتضعؾ الذاكرة 

مــد ، وٌضعؾ معها العدٌد من الحواس قصٌرة األ

كالسمع والبصر ، والعدٌد من المهارات كالقدرة على 

اإلمساك باألشٌاء ، وعلى االستجابة بالمإثرات ، وقد 

ٌصاب الطاعن فً السن بشًء من النسٌان ، والخرؾ ، 

والذهول عن كل من المكان والزمان ، وقد تتعرض 
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اكم العدٌد من المواد شخصٌته إلى شًء من التؽٌٌر مع تر

بٌن الخبلٌا واأللٌاؾ العصبٌة الحٌة تعرؾ باسم لطع 

( والتً تكثر عادة فً Senile Plaquesالشٌخوخة )

 -وهً منطقة اتخاذ القرار فً المخ –منطقة الناصٌة 

ولذلك فإن الطاعنٌن فً السن قد ٌصابون بالعدٌد من 

أمراض الشٌخوخة ، من مثل مرض الذهان 

(Alzhimer)  واالكتباب ، والوسوسة ، والخوؾ ، وقد ،

 ٌتطور ذلك إلى الهوس والهٌجان والجنون .

 : ضعؾ الجهاز التنفسً -8

حٌث تتناقص كفاءته بالتدرٌج مع الزمن فٌصاب 

الطاعنون فً السن عادة بالعدٌد من أمراض التهاب 

المؽلؾ لهما ، والتهابات الربتٌن ، والؽشاء البرٌتونً 

الشعب الهوابٌة ، وحساسٌة األجزاء المتصلة بها ، وؼٌر 

 ذلك من أمراض الجهاز التنفسً .

 : ضعؾ الجهاز الهضمً -5
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نظراً لتناقص إفراز كل من العصارات واإلنزٌمات 

از المساعدة فً عملٌة هضم الطعام ، فإن قدرات الجه

الهضمً تبدأ فً التناقص مع التقدم السن  ، فباإلضافة 

إن لم تكن قد  -إلى ضعؾ قدرات األسنان على القضم ، 

فإن ضعؾ المعدة على الهضم قد ٌإدي  –تساقطت بعد 

إلى تكون القرح والنزٌؾ ، وإلى زٌادة المعاناة من 

 اإلمساك نتٌجة لقلة النشاط البدنً .

 : اسلًضعؾ الجهاز البولً / التن -ٓٔ

نظراً للنقص التدرٌجً فً إفراز العدٌد من اإلنزٌمات  

الخلوٌة فً الكلى قإنها تفقد بعض وحداتها 

(Nephrons مما ٌإدي إلى إنقاص كفاءتها أو فشلها ، )

بالكامل ، وبالمثل ٌإدي النقص الفجابً فً إفراز العدٌد 

هرمونات عند اإلناث بمجرد الدخول فً سن الٌؤس من ال

، والنقص التدرٌجً عند الذكور فً مراحل الشٌخوخة 



 ٗسلسلة المفاهٌم األخالقٌة   

8٘ 
 

إلى ضعؾ الجهز التناسلً بالتدرٌج حتى ٌتوقؾ مع 

 مرور الزمن .

 : ضعؾ جهاز المناعة -ٔٔ

دم ٌضعؾ جهاز المناعة فً جسم اإلنسان تدرٌجٌاً مع التق

فً العمر ، ولذلك تتناقص القدرة على مقاومة األمراض 

. 

ومن أخطر أعراض ذلك هو عجز جهاز المناعة عن 

تمٌٌز خبلٌا الجسم السلٌمة من األجسام الؽرٌبة الؽازٌة له 

، فٌبدأ بمهاجمة الجسد الذي صمم أصبلً للدفاع عنه 

فٌصاب بسلسلة من األمراض المعروفة باسم أمراض فقد 

المناعً ، والتً ٌنتج عنها إضعاؾ العدٌد من  التمٌٌز

الخبلٌا واألنسجة والعملٌات الحٌوٌة فً الجسم مع تقدم 

العمر . لهذا الضعؾ المتراكم فً جمٌع أجهزة الجسم من 

ٍة َضْعًفا الزمن قال تعالى : " ...  ُثمَّ َجَعلَ ِمن َبْعِد قُوَّ

َشاء َوُهَو اْلَعلٌِ ٌَ ْخلُُق َما  ٌَ َبًة  ٌْ  "  ُم اْلَقِدٌرُ َوَش
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ومٌز القران الكرٌم ضعؾ التعمٌر واالنتكاس عن 

الضعؾ األول وهو ضعؾ الخلق والتسوٌة والتعدٌل 

والنشؤة واالبتداء والنماء ، بؤن قرن النصؾ األخٌر 

 بالشٌب . 

ولو أن هذه مظاهر ٌعٌشها اإلنسان ، إال أن وصؾ 

لمنطقً القران الكرٌم لها بهذه الدقة العلمٌة والترتٌب ا

الرشٌد ، لما ٌشهد لهذا الكتاب الخالد بالربانٌة الخاتمة ، 

 . ٔوٌشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة

 جلد الجسد

ٌحتوي جلد اإلنسان على خمسة مبلٌٌن جهاز حساس 

آلؾ جهاز ٓٓ٘حر وألؾ جهاز حساس لل ٕٓٓلؤللم و

 حساس للحس والضؽط .

                                                           
1
 470-471ص  2ذفغ١ش ا٠٢ـــاخ اٌى١ٔٛح فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ض - 
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ٌحفظ الجسم من العوامل الخارجٌو الضارة مثل  -

 الجراثٌم .

% من 5ٌٓمنع ماء الجسم والذي تكون نسبته  -

الجسم إلى أن ٌنفذ إلى الخارج وبذلك ٌمنع 

 حدوث الجفاؾ .

ٌحافظ على حرارة الجسم الداخلٌة . إذ ٌوجد  -

سم وهً ملٌون مكٌؾ لحرارة الج ٘ٔتحت الجلد 

الؽدد العرقٌة التً تخلص الجسم من الحرارة 

 بواسطة التبخر والعرق .

 إنه وسٌلة لنقل األلم واإلحساس من الخارج . -

ٌتفاوت الجلد فً سماكته حسب حاجة الجسد فهو رقٌق 

جداً فً جفون العٌن سمٌك جداً فً راحة الٌد وباطن القدم 

لوجه أرق ، وتظهر فٌه قدرة هللا سبحانه وتعالى فجلد ا

من جلد باطن القدم ومع ذلك فإنه ٌتحمل الحرارة 
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والبرودة أكثر من باطن القدم ألن الوجه مكشوؾ دابماً 

ومعرض لكل عوامل الطبٌعة ، فسماكة الجلد فً الوجه 

ٌشوه حسن اإلنسان وهللا سبحانه وتعالى خلقه فً أحسن 

تقوٌم فجعله رقٌقاً وجعله بقدرته األقدر على تحمل 

دة والحرارة ... والجلد فً الجسد ٌتكون من ثبلث البرو

 طبقات :

السطحٌة وتسمى البشرة وهً خبلٌا مٌتة تتآكل  -ٔ

 باستمرار .

الباطنٌة وتسمى باطن البشرة وهً خبلٌا حٌة تموت  -ٕ

باستمرار لتحل محل الخبلٌا التً تتآكل باستمرار فً 

 سطح الجلد . وتحت الطبقتٌن .

ٌا حٌة مع أوعٌة دموٌة طبقة تسمى )األدمة( وهً خبل -ٖ

وبها نهاٌات األعصاب والشعر ٌنمو على سطح الجلد 

 وجذوره فً )األدمة( .
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 :  وأول مهام الجلد

أنه ٌهٌا للجسم ؼبلفاً ال ٌنفذ منه الهواء والماء وٌحمٌه 

من البكتٌرٌا الضاّرة وٌحمً الجسد من أشعة الشمس 

وٌساعد فً تنظٌم حرارة الجسد وٌؽلؾ العظام 

واألعصاب واألحشاء ، والجلد عضو حساس ألن به 

ُُ منه  العدٌد من نهاٌات األعصاب ...والعرُق الذي ٌرُشُح

 ٌساعد على توازن حرارة الجسد .من الؽدد العرقٌة 

وفً الجلد تظهر قدرة َّللا سبحانه وتعالى تبٌنها هذه 

 : التصورات

تصور أن الجسد شفاؾ وترى منه أعضاء الجسد  -ٔ

الداخلٌة فهل ٌكون اإلنسان ساعتها فً أحسن تقوٌم ؟ 

 " . لََقْد َخلَْقَنا اإلِنَساَن ِفً أَْحَسِن َتْقِوٌمٍ قال تعالى : " 

ك تستطٌع أن ترى موت خبلٌا الجلد تصور أن -ٕ

السطحً كل ٌوم ونمو خبلٌا جدٌدة ... ولكن هللا 
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سبحانه وتعالى ال ٌرٌك وما علم العلم عنها شٌباً إال 

 بعد اختراع المجهر الذي ٌكبر آالؾ المرات .

تصور أن خبلٌا الجلد الخارجً فٌها فجوات تسمح  -ٖ

 بدخول الماء واألشعة والبكتٌرٌا وتخرب أعضاء

 الجسد الداخلً .

تصور أن خبلٌا الجلد الداخلً ال تسمح بخروج  -ٗ

العرق والنفاٌات مثلما ال تسمح بدخول األشٌاء إلى 

داخل الجسد ... فالجلد له باب واحد ٌسمح بالخروج 

وال ٌسمح الدخول ولو سمح بالدخول لمات اإلنسان 

 فتبارك هللا أحسن الخالقٌن .

نمو بعد الجروح أو تصور أن الخبلٌا فً الجلد ال ت -٘

 . ٔالتقطٌع أو التشقق فماذا ٌحدث لئلنسان ؟

                                                           
1

ِِْن إِىَّ الَِّرٌَي كَ لاي ذعاٌٝ : "  الجــلد:     -  َف ًُْصلٍِ ْْ فَُسّْا بِآٌَاتٌَِا َس

َُا لٍَُِرّقُْْا اْلَعَراَب إِىَّ  ٍَْس ُُْن ُجلًُْدا َغ ْلٌَا ُُْن بَدَّ ًَاًزا ُكلََّوا ًَِضَجْت ُجلُُْد
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َ َكاَى َعِزًٌزا َحِكًٍوا ذظف ا٠٢ــح  56عٛسج إٌغـــاء ا٠٢ـــح "  َّللاَّ

زاب ، وٍّا اؼرشلد ؼاٌح ظٍٛد اٌىافش٠ٓ فٟ ظُٕٙ تأٔٙا دائّح اٌع

إسالم عالن تّذٌٙا هللا ظٍٛداً ظذ٠ذج ، ١ٌغرّش األٌُ ٚاٌعزاب ع١ٍُٙ . 

ُعمذخ عذج ِإذّشاخ عٓ ئععاص تاٌلٌدي هي سواع ُرٍ اٌَة : 

اٌمشاْ اٌىش٠ُ فٟ عذج دٚي ئعال١ِح ، ؼؼش٘ا اٌعذ٠ذ ِٓ عٍّاء 

ِٗ اٌعاٌُ اٌّغ١ٍّٓ ٚغ١ش اٌّغ١ٍّٓ . ٚفٟ أؼذ اٌّإذّشاخ أعٍٓ ئعال

أؼذ اٌعٍّاء غ١ش اٌّغ١ٍّٓ ، ٚ٘ٛ عاٌُ اٌرشش٠ػ اٌرا٠ٍٕذٞ ذاظاشاخ 

ظاعٓ . فمذ واْ اٌّؽاػش ٠رؽذز عٓ األعظاب ، ٚو١ف أٔٙا 

ِٛظٛدج ذؽد اٌعٍذ ِثاششج ، تؽ١س ئدا اؼرشق اٌعٍذ أرٙٝ 

اإلؼغاط تاألٌُ ذّاِاً ... ٚهللا عثؽأٗ ٠مٛي عٓ أ٘ــً إٌاس ٚعٓ 

َُا ُكلَّ  عزاتُٙ اٌّغرّش : " ٍَْس ُُْن ُجلًُْدا َغ ْلٌَا ُُْن بَدَّ َوا ًَِضَجْت ُجلُُْد

" رٌه أْ اٌؽك عثؽأٗ ٠ش٠ذ أْ ٠ٍفرٕا ئٌٝ أْ عزاب  لٍَُِرّقُْْا اْلَعَرابَ 

اٌىافش٠ٓ دائُ ِٚغرّش ال ٠خفف ٚال ٠رٛلف ، ِظذالاً ٌمٌٛٗ ذعاٌٝ : 

ٌَََِّن َخالُِدَّى * ال "  َِ إِىَّ اْلُوْجِسِهٍَي فًِ َعَراِب َج ُُْن فٍِ َّ ُِْن  ٌْ ٌُفَتَُّس َع

. ٌّٚا واْ فٟ عٍّٗ عثؽأٗ  75 - 74عٛسج اٌضخـــشف  "ُهْبلُِسَْى 

ٚ٘ٛ اٌخاٌك ، أْ اٌعٍٛد ئرا اؼرشلد أرٙٝ ئؼغاط اإلٔغاْ تاألٌُ ، 

ٔثٕٙا ئٌٝ أْ ظٍٛد أ٘ــً إٌاس ، وٍّا اؼرشلد تّذٌُٙ هللا ظٍٛداً غ١ش٘ا 

ِا ُعشع ِعٕٝ ا٠٢ـــاخ عٍٝ ، ١ٌغرّش شعٛسُ٘ تاٌعزاب .ٚعٕذ

اٌثشٚفغٛس اٌرا٠ٍٕذٞ ، لاي :  أ٘زا اٌىالَ ل١ً ِٕز أستعح عشش ؟! . 

لاٌٛا : ٔعُ . لاي : ئْ ٘زٖ اٌؽم١مح ٌُ ٠عشفٙا اٌعٍُ ئال ؼذ٠صاً ، ٚال 

٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ لائٍٙا تششاً ، تً ٟ٘ ِٓ عٕذ هللا عثؽأٗ ، ٌٚمذ ؼاْ 
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 ، ٚأْ ِؽّذاً سعٛي هللا .٠مٛي اٌٛلد ألْ أشٙذ أْ ال ئٌــٗ ئال هللا

اٌش١ــخ ِؽّذ ِرٌٟٛ شعشاٚٞ ِعٍماً : ٚئرا واْ ٘زا دفع عاٌّاً ِٓ 

أوثش عٍّاء اٌرشش٠ع  ٚ٘ٛ اٌعاسف تأعشاس ٘زا اٌعٍُ ، أْ ٠عٍٓ 

ئعالِٗ أِاَ إٌاط فٟ ِإذّش عاَ ، ٚلذ تٙشٖ اإلععاص اإلٌٟٙ ، 

ك تاٌشٙادذ١ٓ .. أال ٚٚظذ ت١ٓ ٠ذ٠ٗ اٌذ١ًٌ اٌّادٞ عٍٝ ٚظٛد هللا فٕط

٠ىفٟ ٘زا ١ٌإِٓ اٌعاٌُ وٍٗ ، ٠ٚإِٓ أ٘ــً األسع ظ١ّعاً ؟! .ٚ٘زا 

عثأ هللا عثؽأٗ : ّظائــف الجلــد ٠ذعٛٔا ٌٍىالَ فٟ اٌعٍذ ٚٚظائفٗ .

فٟ إٌغ١ط ذؽد اٌعٍذ عـــذج ٚظائــف ٘اِــح ٌإلؼغاط ؛ ِٕٙا 

ؾ ، ؼاعح اٌٍّظ ، ٚاٌؽظ تاٌثشٚدج ٚاٌؽشاسج  ، ٚاٌؽظ تاٌؼغ

ٚاٌؽظ تاألٌُ . ٚذمع ٘زٖ اإلؼغاعاخ فٟ ؽثماخ ذؽد اٌعٍذ ، 

ألشتٙا ِٓ اٌغطػ ِغرمثاِلخ اٌٍّظ ، شُ ِغرمثالخ اٌثشٚدج ، شُ 

ِغرمثالخ اٌؽشاسج ، شُ ِغرمثالخ اٌؼغؾ . أِا اإلؼغاط تاألٌُ 

ف١مع فٟ ٔٙا٠اخ األعظاب إٌّرششج فٟ اٌعٍذ . ٚعٕأخز ف١ّا ٠ٍٟ 

اإلؼغاط تاٌٍّظ : ٚذمع ِغرمثالذٗ  -1:  فىشج عٓ ٘زٖ اإلؼغاعاخ

لش٠ثاً ِٓ عطػ اٌعٍذ ، ٚذمع ذؽد ؽثمح اإلٔثاخ اٌّٛظٛدج فٟ ؽثمح 

اٌعٍذ ِثاششج . ٚذعرثش ؼاعح اٌٍّظ ِٓ أُ٘ اٌّغرمثالخ ، ألٔٙا ذمّذَ 

لذساً وث١شاً ِٓ اٌّعٍِٛاخ ؼٛي اٌعٛ اٌّؽ١ؾ تاٌعغُ . رٌه أْ 

ٚاػؽاً فٟ اٌؽاي ، ٚئرا ِالِغح أٞ شٟء ِع عطػ اٌعغُ ، ٠ظثػ 

ذث١ّٓ أْ ٘زا اٌرالِظ ػاس ، فاْ فعالً ِا ٠ّىٓ اذخارٖ ٌّالفاج رٌه . 

ع عٓ ؼاعح اٌشؤ٠ــح .  ّٛ  -2ٚتٙزٖ اٌؽاعح ٠ّىٓ ٌألعّٝ أْ ٠ع

اإلؼغاط تاٌثشٚدج :٠ٛظذ اٌىص١ش ِٓ ِغرمثالخ اٌثشٚدج عٍٝ اٌشفر١ٓ 
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ٟٚ٘ ألشب  ٚاٌٍغاْ ، ٚذىْٛ ٔغثرٙا أوثش ِٓ ِغرمثالخ اٌؽشاسج ،

اإلؼغاط تاٌؽشاسج : ذمع ِغرمثالخ   -3ئٌٝ عطػ اٌعٍذ ِٕٙا .

اٌؽشاسج فٟ ِٕاؽك ع١ّمح ِٓ اٌعٍذ ، ٚذٛظذ ٘زٖ اٌّغرمثالخ تٛفشج 

عٍٝ اٌغطػ اٌعٍٛٞ ٌٍىف ٚفٟ ظٍذ اٌخّذ٠ٓ . ٚذىْٛ ٔغثرٙا ألً ِٓ 

اإلؼغاط تاٌؼغؾ : ٌٚـــٗ   -4ِغرمثالخ اٌثشٚدج تأستـــع ِشاخ .

اٌّغرمثالخ ، اٌع١ّمح تشىً تُظ١الخ وث١شج ، ٚاٌمش٠ثح ٔٛعاْ ِٓ 

اإلؼغاط تاألٌُ : ٠خرٍف   -5ِٓ اٌغطػ تشىً تُظ١الخ طغ١شج . 

اإلؼغاط تاألٌُ عٓ اإلؼغاعاخ اٌغاتمح ، تأٔــٗ لذ ٠ىْٛ ِضععاً ، 

ألٔــٗ تشىً عاَ ذؽز٠ش تأْ أؼذ أظضاء اٌعغُ فٟ خطش . ِٚٓ ٘زا 

ٍذ تاتشج ، أٚ عٕذ ٌغعح ٔؽٍـــح ، أٚ اإلؼغاط ِا ٠ؽذز عٕذ ٚخض اٌع

عٕذ اٌؽشٚق ، ٚاألٌُ ئػافح ئٌٝ أٔـــٗ ٠ظذس عٓ اٌعٍذ ، فمذ ٠ظذس 

أ٠ؼاً عٓ األٔغعح األعّك ِصً اٌعؼالخ ٚاٌعظاَ ، ٚاألعؼاء 

اٌّٛظٛدج داخً اٌظذس ٚاٌثطٓ . ٚاٌّغإٚي عٓ األٌُ تأٔٛاعٗ 

ٌعاس٠ح إٌّرششج اٌّخرٍفح ، ٘ٛ إٌٙا٠اخ اٌعظث١ح ٌأل١ٌاف اٌعظث١ح ا

فٟ اٌعٍذ ٚاألٔغعح اٌّخرٍفح . ٚ٘زا األٌُ ٘ٛ ِٓ ِٔعُ هللا ع١ٍٕا ، 

فعٕذِا ٠رعشع اٌعٍذ ٌٍؽشاسج اٌعا١ٌح ٠ٚىاد ٠ؽرشق ، ذرؽغظ 

ٔٙا٠اخ األعظاب تاٌؽشاسج ، ٠ٕٚرمً األٌُ عثش األعظاب اٌعٍذ٠ح ، 

عٓ ئٌٝ اٌؽثً اٌشٛوٟ ِٕٚٗ ئٌٝ اٌذِاغ ، ف١أذٟ األِش تاتعاد اٌعٍذ 

ِظذس اٌؽشق . ٚلذ ٠ؽذز رٌه تاٌفعً إٌّعىظ اٌرٍمائٟ عٓ ؽش٠ك 

اٌؽثً اٌشٛوٟ فمؾ ، ٚعٕذ ِا ٠غرذعٟ اٌخطش اٌغشعح فٟ اٌرظشف 
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 عظام الجسد    

 العظام فً الجسد الواحد لها عدد كبٌر من الفوابد :

 هً التً تكسب الجسد شكله العام . -ٔ

المخٌخ( الجمجمة خزانة صلبة تحوي الدماغ )المخ و -ٕ

. 

 الجوفان الحجابٌان ٌحمٌان العٌنٌن . -ٖ

 العمود الفقري أنبوٌب عظٌٌم ٌحمً النخاع الشوكً . -ٗ

األضبلع تكّون قفصاً صلباً ومرناً لحماٌة القلب  -٘

 والربتٌن .

                                                                                                    

اٌّٛعٛعح اٌع١ٍّح ٚئتعاد اٌعضء اٌّظاب عٓ ِظذس اٌؼشس . 
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العظام دعابم لتثبٌت العضبلت وروافع لحركة  -ٙ

 العضبلت .

األجزاء الداخلٌة لبعض العظام مصنع كبٌر تصنع  -5

 .خبلٌا الدم 

 العظام هً المخزن الربٌس فً الجسد للكلسٌوم . -8

( عظام وتتركب الجمجمة من ٕٙٓعدد عظام الجسد ) -5

( عظماً وفً الحلق ٗٔ( عظماً والوجه من )5ٕ)

عظم واحد )وٌسمى العظم البلمً( والعمود الفقري 

( عظماً ٌسمى )الفقرة( ٌٕٙتكون من ستة وعشرٌن )

 ( عظماً إلخ .ٕ٘والصدر ٌتكون من )

تبلقى هذه العظام مع بعضها فً مواضع تسمى ت -ٓٔ

 ) المفاصل( .

وٌمسك هذه العظام مع بعضها نسٌج مرن ٌسمى  -ٔٔ

 )الؽضروؾ( وهً التً تمسك العمود الفقري .
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الحلقات الؽضروفٌة بٌن كل فقرتٌن هً التً  -ٕٔ

تنتص كل حركات اإلنسان ولوالها ألرتج المخ فً 

 كل خطوة ٌخطوها .

بعضها باألربطة  تتماسك مفاصل العظام مع -ٖٔ

المفصلٌة والعضبلت المحٌطة وٌسهل حركة المفصل 

سابل خاص ٌقع ضمن الجوؾ المفصل ووسادة مرنة 

 تدعى الؽضروؾ .

فً تجاوز أي عظمٌن )التقاء( عند المفاصل  -ٗٔ

تجوٌؾ صؽٌر ٌحتوي على سابل للتشحٌم ٌحفظ 

 الحركة المستمرة .

بهذا  من هذه المعلومات نفهم أن العظام ال تعمل إال

التنسٌق الرابع ولو نقص بند واحد مما ذكرت الختل 

الجسد وعاش آالماً كثٌرة وفقد التوازن والحركة ... 

ولنقل مثبلً لوال وجود السابل بٌن المفاصل لزحؾ 
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اإلنسان على بطنه بدل أن ٌسٌر ولصرخ متؤلماً فً كل 

 .ٔحركة 

  تركٌب العظام : 

تعمل العظام فً الهٌكل البشري كإطار ، وفً بعض 

األماكن مثل الدرع الواقً ألنسجة الجسم األكثر رقــة 

ورخاوة . ولكً تإدي العظام وظٌفتها جٌداً؛ فإن العدٌد 

منها ٌجب أن تكون فً ؼاٌة القوة . وتتكون هذه المتانة 

تمام الكبٌر ؛ فالعظام تتكون من بطرٌقة تدعو إلى االه

خبلٌا مرّتبة مع بعضها فً هٌبة ِمبلط بٌولوجً ) 

 حٌوي( . 

أما الخبلٌا العاملة فً قلٌلة فً العظام ، وتوجد تحت 

طبقة السمحاق التً تؽطً العظام . وهذه الخبلٌا تسمى 

خبلٌا التعظم ، أي الخبلٌا التً تكّون العظام ، ومهمتها 

                                                           
1
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م من الدم ، وترّسبه حولها على هٌبة أن تجمع الكلسٌو

فسفات الكلسٌوم وفحمات الكلسٌوم ، وهً أمبلح ؼٌر 

قابلة للذوبان فب الماء . وٌمد الخلٌط المتكون من هذٌن 

 الملحٌن العظام بصبلبتها الملحوظة ومتانتها الكبٌرة . 

 العظام ومخ العظام :

تحتوي العظام الطوٌلة فً جسم اإلنسان على تجوٌؾ 

ٌمتلا بمادة طرٌة ذهنٌة حمراء اللون أو تمٌل إلى 

الصفرة ، وتسمى ) مخ العظام ( . وهذا المخ عبارة عن 

ٌّز بخبلٌا خاصة هً التً  شبكة من النسٌج الضام ، ٌتم

عاً من الكرٌات البٌضاء تنتج كرٌات الدم الحمراء ، وأنوا

 تسمى خبلٌا ببلزما النخاع . 

والسإال الذي ٌطرح نفسه هو :لماذا هذا المخ داخل 

العظام ؟ . الجواب : إن العظام لو كانت صماء لكانت 

أثقل ، وفً نفس الوقت إن كونها مجوفة ٌعمل على 

تقوٌتها ؛ مثل األنبوب المجوؾ واألنبوب المصمت ؛ فلقد 
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ندسٌن أن األنبوب المجوؾ ٌستطٌع تحّمل ثبت لدى المه

الضؽوط دون أن ٌنكسر أكثر من األنبوب المصمت من 

نفس الحجم . وهذا ٌفسر السبب فً أن هللا خلق العظام 

التً لها مهمة تحمُّل الضؽوط بشكل مجوؾ . ولكن كان 

ٌصبح عدٌم الفابدة إذا لم ٌستخدم كمصنع لكرٌات الدم ، 

سم وقدرته على التصدي التً هً أساس حٌوٌة الج

 لؤلمراض .

وتكمن القوة الفابقة والمقاومة الكبٌرة التً تتحملها العظام 

إلى التكوٌن الشدٌد الصبلبة للعظام نفسها ، إال أن هناك 

عامبلً أخر ال ٌقّل تؤثٌراً ، وهو اإلبداع الرابــع الذي تم 

ند تكوٌنها به . ولنؤخـــذ مثبلً لذلك عظمة الفخذ ، التً ٌست

علٌها ثقل كل جسمنا ، والتً تعمل كعمود ٌستند علٌه 

البناء ، ولو ُطلب من مهندس أن ٌصمم عموداً مماثبلً 

لعظم الفخذ لٌإدي نفس الوظابؾ ، لكان علٌه أن ٌرسم 

خطوط اإلحتمال . وبمقارنة عظمة الفخذ بهذا التمرٌن 
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الرٌاضً فإننا نرى أن جزبٌات العظام مرتٌة وفقاً لنفس 

 ام السابق تماماً .النظ

  قوة العظام :

هذا وٌوجد فً جسم اإلنسان من عنصر الكلسٌوم كمٌة 

كبٌرة ، تتركز فً العظام واألسنان ، وتكون نسبتها عالٌة 

% ، وهً بشكل فسفات الكلسٌوم 5٘فً العظام إذ تبلػ 

% . والمركب األخٌر هو ٓٔات الكلسٌوم % وفحم8٘

الذي ٌشكل الرخام . وبفضل هذا التركٌب تكتسب عظامنا 

هذه القوة الهابلة والمتانة الشدٌدة . فمثبلً تستطٌع عظمة 

 الساق أن تتحمل وزناً قدره طن ونصؾ الطن .

والكلسٌوم ضروري جداً للنمو وللمحافظة على الصحة . 

حد من الكلسٌوم كل ٌوم وٌحتاج الجسم إلى ؼرام وا

ٌحصل علٌه بتناول األطعمة الحاوٌة على الكلسٌوم ، مثل 

اللبن ومح البٌض ) الّصفار( والبازالء والبطاطا واألرز 
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. أما قشرة البٌضة فً فحمات كلسٌوم صرفة ، وٌمكن 

 تناولها بعد سحقها ضمن برشام .

ومع تقدم العمر ٌقّل ترّسب الكلس فً العظام ، فتقل 

وتها وتصبح هّشة وسرٌعة الكسر . وهو ما ٌتبادر قسا

َقالَ َربِّ إِنًِّ َوَهَن إلى الذهن عند قراءة قوله تعالى : " 

 . ٔ"اْلَعْظُم ِمنًِّ 

لكنً أستشؾ من اآلٌة منى آخــر أعمق من هذا المعنى ، 

وهو أن العظم لــه وظٌفة أُخرى ، وهً أنـــه ٌحتوي فً 

الجسم ونشاطه كما أسلفنا ، هو  لّبــه على معمل هام لحٌاة

) مخ العظم ( الذي ٌقوم بتولٌد الكرٌات الحمر ، التً 

تعّوض الكرٌات الحمر التالفة ، والتً تتجمع فً الطحال 

 . كما ٌقوم بتولٌد أنـــواع من الكرٌات البٌضاء . 
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ومع تقدم العمر فإن هذا المركز الحٌوي الهام ٌبدأ عملُه 

على تحدٌد نشاطه الوظٌفً ، فٌشعر بالتباطإ ، مما ٌعمل 

اإلنسان بالوهن والكلل ألقل عمل ٌقوم بــه . فقوله تعالى 

" أي وهنت وظٌفة العظم فً إعطاء  َوَهَن اْلَعْظُم ِمنًِّ: " 

الحٌوٌة التً كانت فً الشباب ، فلم ٌعد العظم قادراً على 

 إعطاء تلك الحٌوٌة ، مما ٌسبب الوهن العام لكل الجسم . 

قول العالم ) راتكلٌؾ ( : لقد عــّم انتشار األبحاث الطبٌة ٌ

فً عصرنا الحاضر ، فؤزاح الستار للباحثٌن عن أسرار 

 حٌوٌة العظام ، بعد أن كانت تعد أشٌاء جامدة ؼٌر حٌة . 

وقد قرر العلم أخٌـــراً أن للعظام وظابؾ مهمة تتوقؾ 

ج إلٌه علٌها حٌاة اإلنسان . فهً تحتوي على كل ما ٌحتا

الجسم من الفسفور والكلسٌوم ، وتنّظم عملٌة توزٌعه 

تنظٌماً ٌحفظ ضربات القلب وحركة العضبلت . وكذلك 

فإن العظام تنتج كرٌات الدم الحمراء والبٌضاء طوال 

الحٌاة ببل انقطاع ، وٌكفً أن نعرؾ أن كل دقٌقة ٌموت 
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ملٌوناً من كرٌات الدم الحمراء ، وعلى  8ٓٔما ٌقرب 

ام تعوٌض ذلك فوراً ، حتى نعرؾ العبء الملقى العظ

على العظام . وتعتبر العظام مخزناً ٌحفظ فٌه الجسم 

 المواد الؽذابٌة الزابـــدة عن استهبلكه إلى وقت الحاجة .

كما قرر العلم حدٌثاً أن حالة العظام تإثر تؤثٌراً مباشراً 

 على الجهاز العصبً ، وأنها لذلك تتدخل تدّخبلً مباشراً 

فً قدرة اإلنسان على التولد وانجاب األطفال . وهذا ما 

أشار إلٌه القرآن الكرٌم حٌن دعا زكرٌا رّبـــه أن ٌهبه 

  ٔؼبلماً ، ثم ذكر أنـــه وهن العظم منً .

 المحكمة اإللهٌة الكبرى وشهادة أعضاء الجسد . 

كل محكمة حتى تكون  ذات مواصفات متكاملة ال بــّد 

من وجود شهود قد عاٌنوا  الواقعـــة المراد شهادتهـــم 

فٌها ، وحٌن تستكمل المحكمة تمام مراحل الواقعة تصدر 
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ة فً تلك المحكمة حكمها وفقاً لتمامٌة اإلجراءات ، المتبع

. وؼالباً ما تكون هذه اإلجراءات تخدم حقوق اإلنسان ، 

فً حدود وطابعها النظري ، إال أن على المستوى العملً 

ٌّسة ، وتدعوا إلى حماٌــة  ٔوالخارجً ، تكون األحكام مس

الحاكم السٌاسً الدكتاتوري ؛ الذي ٌؽدقهم بالمال والجاه 

ٌعة الحال ٌؽٌب  مفهوم والثروة االقتصادٌة ، وهذا بطب

العدالة والحكم العادل ، حٌنها تنتهك الكرامــة وتضٌع 

 الحقوق . 

لكن ؛ توجــد ثمـــة محكمة سوؾ تتكامل  ذات  

المواصفات المطلوبــة ؛ حٌث تتواجد فٌها الضوابط 

والقوانٌن الخاصة بها ؛ وأنها ال توجد بها اختبلفات عما 

محكمة تثٌر الرعب هً علٌه المحاكم هنا ، لكنها 

والخوؾ من القوانٌن والضوابط المتبعة فٌها ؛ إنها 

المحكمة اإللهٌة الكبرى ، حٌث ال ٌتخلؾ عنها  الجانً 
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وال المجنً علٌه ، وال ٌوجد بها وسابط تدفع عن 

الذٌن أذاقوا المإمنٌن مرارة العٌش  -الظالمٌن والعاصٌن 

حتؾ العذاب ،  -الّظنك ؛ والحٌاة المزرٌة فً عالم الدنٌا 

 والقانون العادل . 

هذه المحكمة سٌكون شهودها هو الجزاء العملً الذي 

كان ٌؤتً به اإلنسان حٌن كان فً عالم الدنٌا ، حٌنها لم 

ٌكن ٌدرك أن كل عمل ٌؤتً بــه سوؾ ٌكون متمثبلً له 

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فً ٌوم الحساب األكبر  قال تعالى : " 

لََتَنا َماِل َفَتَرى اْلُمْجرِ  ٌْ ا َو ٌَ قُولُوَن  ٌَ ا فٌِِه َو ِمٌَن ُمْشفِقٌَِن ِممَّ

ٌَُؽاِدُر َصِؽٌَرًة َوال َكبٌَِرًة إاِلَّ أَْحَصاَها  َهَذا اْلِكَتاِب ال 

ْظلُِم َربَُّك أََحًدا  ٌَ اآلٌـــة  ٔ"َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َوال 

ة حٌث الحساب المباركة تؤخذنا نحو أجواء ٌـــوم القٌامـــ

، وكٌفٌة الحال التً ٌكون علٌها وضـــع العاصٌن 

والمذنبٌن ، والذٌن ملبوا الدنٌا ظلماً وأؼرقوها بسفك 
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الدماء بؽٌر حق ؛ حٌنبٍذ ٌطلعون على محتوى ما تناوله 

الكتاب الذي ملًء باألعمال التً توجب الظلمة وسواد 

 الوجوه ، حٌث ستظهر آثار الخوؾ والوحشة المهولة

على صفحات وجوههم . حٌنها ٌكون صراخهم على قدر 

آلمهم ، وعلى قدر وعظم فضٌحتهم التً سٌكون لها الوّقع 

المإثر فً ذلك الجمع الرهٌب ... إذ ٌظنُّ هإالء 

المجرمٌن أن األعمال التً عملوها ، ونسوا بعضها ؛ 

لبعدها الزمنً وهم فً عالم الدنٌا ؛ قد مضت وأصبحت 

النسٌان ، ولم ٌدركوا أن ٌوماً سوؾ  من مخلفات كتاب 

تحضر عندهم ؛ وأنهم ٌروها رأي العٌن ، حٌث ال ٌوجد 

ثمة عمٌل ٌؽادر عن تلك الساحة إال وٌوضـــع على 

مٌزان العدالــة والحساب ، صؽٌراً كان العمل أو كبٌر ، 

َرهُ . َوَمن قال تعالى : "   ٌَ ًرا  ٌْ ٍة َخ ْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ ٌَ َفَمن 

َرهُ ٌَ  ٌَ ا  ٍة َشّرً هذه اآلٌتٌن المباركتٌن  ٔ" ْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ

تستوعب كاّفـــة معالم التربٌة والسلوك ؛ حٌث التؤثٌر لــه 
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قٌمته العملٌة على المستوى االجتماعً والفردي ، بمعنى 

أن هذه اآلٌتٌن الكرٌمة حاولت أن تضــع اإلنسان على 

ـه فً حدود عالم الدنٌا ؛ واقعٌــة تحركاته وأعماله وأقوالـ

وأن تحذره من أن تسٌطر علٌه مرحلـــة الؽفلــة والنسٌان 

ًّ فً  عن ذاك الٌوم الموحش ، وذلك بسبب التله

مشتهٌات الدنٌا وما تحتوٌـــه من متقلبات تجّر اإلنسان 

 نحو بحارها النتنة .

وبما أن المحكمة دقٌقة فً إجراءاتها وقوانٌنها ، فإنها ؛ 

كتفً بسرد الشهادات المتعارفـــة بٌننا كمجموعات لــن ت

بشرٌة ؛ وإنما سوؾ تستدعً شهود ؼٌر متوقــعـة من 

اإلنسان ، والتً سٌكون المنظر مرعباً ومخٌفاً لــه  ، ألن 

الشهود هم نفس أعضاء الجسد ، الذٌن هم أقرب الخلق 

إلٌه ، من أمه وأبٌه وأبنه ، ولن ٌستطٌع أن ٌنكر وٌتهرب 

ْوَم عماله وأفعاله أو أقوالــه ، قال تعالى : "  من أ ٌَ َو

ٌُوَزُعوَن. َحتَّى إَِذا َما  اِر َفُهْم  ِ إِلَى النَّ ٌُْحَشُر أَْعَداُء َّللاَّ

ِهْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهْم بَِما  ٌْ َجاُإوَها َشِهَد َعلَ
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ْعَملُوَن . َوَقالُوا لُِجلُوِدِهْم لَِم  ٌَ َنا َقالُوا َكاُنوا  ٌْ ْم َعلَ َشِهدتُّ

ٍة  لَ َمرَّ ٍء َوُهَو َخلََقُكْم أَوَّ ًْ ُ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َش
أَنَطَقَنا َّللاَّ

ُكْم  ٌْ ْشَهَد َعلَ ٌَ ِه ُتْرَجُعوَن . َوَما ُكنُتْم َتْسَتتُِروَن أَْن  ٌْ َوإِلَ

َ ال َسْمُعُكْم َوال أَْبَصاُرُكْم َوال ُجلُوُدُكْم َولَِكن َظَننُتْم أَ 
نَّ َّللاَّ

ُكْم  ُكُم الَِّذي َظَننُتم بَِربِّ ا َتْعَملُوَن . َوَذلُِكْم َظنُّ مَّ ْعلَُم َكثًٌِرا مِّ ٌَ

ْن اْلَخاِسِرٌَن  فً هذه اآلٌات  ٔ"أَْرَداُكْم َفؤَْصَبْحُتم مِّ

المباركة تصور لنــا مشهداً متكامبلً من مشاهد ٌوم 

ه بٌن اإلنسان القٌامــة ، وتضعنا أما  حوار تدور محاور

وأعضابـــه من الجسم ؛ حٌث قدمت األعضاء  مصلحة 

العدالــة على مصالحهم ؛ على الرؼم مـن أن األذٌة ستقع 

علٌهم ! ، وهذا ٌدلل على أن هذه المحكمة اإللهٌة سوؾ 

لن ٌضٌع منها الحقوق كما صرحت بذلك اآلٌتٌن من 

هذه سورة الزلزلــة ، وسوؾ نحاول أن نتدبر قلٌبلً فً 

اآلٌات المباركة ؛ لنعلم كٌؾ أن اإلنسان إستنكر على هذا 

التصرؾ من أعضاء جسده ؛ وذلك من خبلل تناول 
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وسوؾ ٌتجلى لنا كٌؾ أن هذه اإلنسان  ٖٕ-ٕٕاآلٌتٌن 

ؼرق فً بحار الدنٌا  ، وأخذتـــه الؽفلــة عنواناً من 

 عناوٌن ِشراكها . 

 وٌمكن مبلحظة عدة نقاط :

 : الجاهل ٌظن باهلل تعالى ؼٌر الحق .النقطة األولى 

ًّ اإلنسان ووصوله إلى درجة  من المعلوم جٌداً أن ُرق

ًّ بطلب العلم ؛ ومباشرة العمل به ، أما  الكمال ؛ هو التحل

ما دون ذلك سوؾ ٌإدي إلى خلق كارثـــة مؤساوٌــة 

على مستوى الفكر والتطبٌق العملً ، والذي سوؾ ٌصل 

به الحال إلى نقطة الصفر التً إنطلق منها ، وسٌترتب 

أعمى كان  ٔمن ذلك تنظٌرات فكرٌة نابعــة من جهل
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ال تجعلْا علوكن جِالً ، لاي األِاَ عٍٟ ع١ٍٗ اٌغالَ : "  - 

" ، ٚلاي  ٌّقٌٍكن شكاً ، إذا علوتن فاعولْا ، ّإذا تٍقٌتن فؤقدهْا

إى هي البٍاى لسحساً ، ّهي سعٛي هللا طٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚآٌـــٗ : " 
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لمه ، قال أساس تكوٌنه هو عدم العمل بالعلم الذي تع

العلم مقروٌن بالعمل ، اإلمام الصادق علٌه السبلم : " 

فمن َعلِم َعِمل ، ومن َعِملَ َعلَِم ، والعلم ٌهتؾ بالعمل ، 

،  ٔ" فهإالء ٌعلمون أن هللا ٌعلم فإجابـــه وإال ارتحل

لكنهم ظنوا أنـــه جّل جبلله ال ٌعلم األسرار الخفٌة التً 

، من هنا تفاجبوا بهذا الكّم تخفى على اآلخرٌن من البشر 

 الهابــل من الشهود علٌهم ٌوم القٌامــة .

                                                                                                    

 ص ١ِ7ضاْ اٌؽىّح تاب اٌعٍُ لغُ ظًٙ اٌعاٌُ ض " العلن جِالً 

2774  
1

ّْ ا٠٢ح أعالٖ ٔضٌد فٟ شالشح ٔفش ِٓ وفاس  -  ٠شٚٞ اٌّفّغش٠ٓ أ

لش٠ش ٚؽائفح ِٓ تٕٟ شم١ف رٚٞ تطْٛ وث١شج ٚ سؤٚط طغ١شج 

اظرّعٛا تعٛاس اٌىعثح ُٚ٘ ٠رغاّسْٚ، فماي أؼذُ٘: أذظْٕٛ أْ هللا 

فأظاب آخش: ذىٍُّ تٙذٚء ٚاخفغ  ٠غّع والِٕا ٚؼذ٠صٕا ٘زا؟

ًّ ظالٌٗ( ٠غّعٗ، طٛذه، فارا ذؽذشٕا تظ ٛخ عاي فٙٛ )أٞ هللا ظ

ٚئرا خفؼٕا أطٛاذٕا فال ٠غّعٕا. فماي اٌصّاٌس: ئرا واْ هللا ٠غّع 

اٌىالَ اٌعاٌٟ فٙٛ ؼرّاً ٠غّع اٌظٛخ اٌؼع١ف أ٠ؼاً.  ٕٚ٘ا ٔضٌد 

 15ذفغ١ش األِصــً ض...". ّها كٌتن تستتسّى أىا٠٢ح اٌىش٠ّح: "
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 النقطة الثانٌة : سوء الظّن باهلل والعٌاد باهلل .

لقد ظّن هإالء المجرمٌن أن أحداً لن ٌشهد علٌهم ، وأن 

المراصــد المثبتة فً كل أنحاء هذا العالم سوؾ لن 

ٌّدوا تلك القصور التً ال  تكشؾ ما ٌعملون ؛ لكونهم قد ش

ٌخترقها أقوى الرادارات الحدٌثة والمتطورة على مستوى 

ٌان العالم ، من هنا أخذوا فً ارتكاب أبشع الجرابــم واإلت

بؤعظم الذنوب . وهذا نتٌجة الخطؤ فً الحسابات لدٌهم ، 

أو أن من ٌوصل إلٌهم األخبار ٌوصلها مؽلوطــة 

ومشوهة ، فهم ٌعتمدون على مصدر واحد وتحت سٌطرة 

بؤن ال  ٔالهوى النفسً ، الذي ٌخلق بالنتٌجة سوء الّظن

مراقب ٌرصد كل تحركاتهم ومساعٌهم المشبوهــة ، 
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ُهجالََسةُ األَشساِز تِْزُث سَْء ٌغالَ : "لاي اإلِاَ عٍٟ ع١ٍٗ ا - 

الظَّيِّ بِاألَخٍاِز ، ّ ُهجالََسةُ األَخٍاِز تُلِحُق األَشساَز بِاألَخٍاِز ، ّ 

ُهجالََسةُ الفُّجاِز لأِلَبساِز تُلِحُق الفُّجاَز بِاألَبساِز ، فََوِي اشتَبَََ َعلٍَُكن 

َِ ؛ فَإِى كاًْا أَُل دٌِي أهُسٍُ ّ لَن تَعِسفْا دٌٌََُ فَاًظُسّا إلى خُ  لَطائِ

َْ َعلى دٌِي َّللاِ ، ّ إى كاًْا َعلى َغٍِس دٌِي َّللاِ فاَل َحعَّ لََُ ِهي  ُِ َّللاِ فَ

 177ص  74تؽاس األٔـــٛاس ض" دٌِي َّللاِ 
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ج سٌكلفهم الشًء الكثٌر هناك فً ٌوم وهذا االستنتا

القٌامــة فً وقت الحساب ، فاهلل تعالى هو المراقب ، 

ٌّدت جدرانها بالفوالذ  ولن تنفعهم تلك القصور التً ش

َوُهَو َمَعُكْم والحدٌد الّصلب ، ألن هللا جّل جبللــه ٌقول : "

َن َما ُكنُتمْ  ٌْ ائٌِم َعلَى أََفَمْن ُهَو قَ "وقال تبارك وتعالى :  ٔ"أَ

هذه اآلٌــة تدل وبكل وضــوح ال  ٕ"ُكلِّ َنْفٍس بَِما َكَسَبتْ 

توجد نفس فً هذا الكون المترامً األطراؾ ؼٌر 

مسٌطر علٌها ؛ حٌث ٌجري علٌها قانون الرقابـــة ، 

َك لَبِاْلِمْرَصادِ " وقال سبحانــه :   .  ٖ" إِنَّ َربَّ

 . النقطة الثالثــة : الفساد العقائـــدي

ٌظهر من خبلل أجواء اآلٌات التً تتحدث عن مشهد من 

مشاهد ٌوم القٌامــة ، وهو مشهد شهادة أعضاء الجسم 
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جرمٌن ٌتبنون البشري ، أن هإالء القوم العاصٌن والم

، وذلك من خبلل الجهل باهلل تعالى والتً  ٔالعقٌدة الفاسدة

ٌتولد منه سوء الّظن باهلل سبحانه وتعالى ، وهذا بطبٌعة 

الحال ٌترتب على كثٌر من السلوكٌات العملٌة فً الواقع 

الخارجً ؛ وٌفهم هذا من اآلٌات األخٌرة ٌقول هللا تعالى 

ُكُم الَّ : "  ْن َوَذلُِكْم َظنُّ ُكْم أَْرَداُكْم َفؤَْصَبْحُتم مِّ ِذي َظَننُتم بَِربِّ

" هذا الّظن قام أساسه على مبتنٌات عقابــدٌة اْلَخاِسِرٌنَ 
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ٔذسن ظ١ذاً أْ اٌّغائــً اٌعمائذ٠ــح ٠ٕثغٟ دسوٙا ِٓ ع١ٍٕا أْ  - 

ُِنَّ اًًِّ خالي اٌمٍة لاي اإلِاَ عٍٟ تٓ اٌؽغ١ٓ ع١ٍّٙا اٌغالَ : "  اَللّـ

ُ لَْي ٌُصٍبًٌَ إال ها  ٌَقٌٍاً َحتّى اَْعلَُن اًَََّ َّ َِ قَْلبً  اَْساَلَُك اٌواًاً تُباِشُس بِ

ٍِْش بِ  ًٌ ِهَي اْلَع َزضِّ َّ دعاء أتٟ ؼّضج اٌصّا "  وا قََسْوَت لًَكتَْبَت لً 

عٍٝ أْ ٘زا اإل٠ّاْ اٌمٍثٟ  276ٌٟ ساظــع ِفاذ١ــػ اٌعٕـــاْ ص 

٠ٍضَ أْ ٠ىْٛ طٍة شاتد ال ٠رضٌضي تغثة االٔؽشافاخ األخشٜ . 

ٌْ داعُ ٌٍصٛاتد اٌمٍث١ح ، ٚاٌرٟ  فٟ ؼ١ٓ أْ اٌذ١ًٌ اٌعمٍٟ ؛ ٘ٛ تش٘ا

فٟ ِخٍٛلاخ هللا ذعاٌٝ  ٠ٍضَ أْ ذىْٛ ِٓ خالي االظرٙاد ٚاٌثؽس

ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌمٛي اٌؽك ، ال أْ ٠ىْٛ ٘زا اإل٠ّاْ ِٓ خالي اٌرم١ٍذ 

ٍة األعّٝ  ، لاي  هللا ذعاٌٝ : "  َجْدًَا آبَاَءًَا َعلَى أُهَّ َّ بَْل قَالُْا إًَِّا 

ِْتَُدّىَ  ُِن هُّ إًَِّا َعلَى آثَاِز   22عٛسج اٌضخـــشف ا٠٢ـــح " َّ
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فاسدة ؛ على حٌن فكرهم قام على عدم معلومٌة هللا تعالى 

عن أعمالهم ، األمــر الذي تجلى بكامل وضوحــه حٌن 

 أبدوا تعجبهم عن هذه الشهادة الؽرٌبة .

إذاً ٌتجلى لــنا كٌؾ كان االستؽراب حٌن قّدم السمع 

والبصر والجلد الشهادة أمام هللا تعالى ؛ فهذا اإلنسان لم 

ٌكن واضـــعاً فً حساباته أن هناك تسجٌبلً كامبلً 

ٌرصـــد كافـــة تحركاته وأقـــوالــه ، وأن ٌوم القٌامــة 

د فً سٌفتضح أمام الناس . ومن خبلل الجــّو السابـــ

اآلٌات المباركـة المتقدمة ، أن الشهادة المذكـــورة تكون 

على مشارؾ وأطــراؾ نار جهنم والعٌاذ باهلل منها ، 

حٌث ٌحشر هللا تعالى أعــداءه من المجرمٌن والعاصٌن ، 

وبحسب اآلٌـــة األولى ؛ فؤن الشهادة ال تقع فً معزٍل 

م السابقون عن الناس ، أو عند قوم وقوم ؛ بـــل أن القو

ٌنتظرون اآلخرٌن لٌلتحقوا بهم بداللة كلمة ٌوزعون فإنها 

من "الوزع وهو حبس أول القوم لٌلحق بهم آخرهم 



 ٗسلسلة المفاهٌم األخالقٌة   

ٔٔ٘ 
 

، وحٌنبٍذ تقع الشهادة ، والتً ال تخـــلوا من  ٔفٌجتمعوا"

ٌُراد إٌصاله إلى هإالء المجرمٌن  ؼاٌــة وهدؾ 

والعاصٌن من أن كل تحركاتكم وأقوالكم وسكناتكم 

صــودة ومراقبــة ، وبؤدوات ال ٌمكن أن تتوقــعوها ؛ مر

وهً أقــرب إلٌكم من الزوجــة واالبن ، وهً السمع 

 والبصر والجلد . 

بعدها ٌنقلنا القران الكرٌم إلى جوٍّ آخــر من اجواء عالم 

اآلخرة ؛ حٌث فً قعر نار جهنم المستجار باهلل منها ، 

ي ؛ وهو الجلد ومع أكبر عضو من أعضاء الجسم البشر

اتَِنا َسْوَؾ ، حٌث ٌقول هللا تعالى :  "  ٌَ إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروْا بِآ

َرَها  ٌْ ْلَناُهْم ُجلُوًدا َؼ ُنْصلٌِِهْم َناًرا ُكلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم َبدَّ

َ َكاَن َعِزًٌزا َحِكًٌما 
ُذوقُوْا اْلَعَذاَب إِنَّ َّللاَّ ٌَ هذه اآلٌـــة  ٕ"لِ

ـة تحدد طبٌعة الحٌاة التً سوؾ ٌكون علٌها المباركــ

هإالء الناس فً ذلك العالم ، عالم اآلخرة ، الذٌن كفروا 
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بالبراهٌن واألدلـــة التً تثبت أحقٌـــة وجودٌـــة هللا 

تعالى و خالقٌته  ووحدانٌتـــه ، وأولبك الذٌن تجاهـــلوا 

علً بن أبً األدلــة الثابتـــة لوالٌــة أمٌر المإمنٌن اإلمام 

طالب علٌه السبلم ، وهإالء الذٌن أصروا على تجاهل 

األوامــر اإللهٌـــة ؛ وذهبوا إلى مخالفة العدالـــة والحقٌقة 

، واإلعـــراض عن االلتزام بالضوابط الشرعٌة ، كـــل 

ًّ ، ولن ٌكون فً  هإالء سوؾ ٌقع علٌهم العذاب الحس

ما ٌخضـــع هذا العقاب فترة راحــة أو تخفٌؾ ، وإن

لعملٌة تبدٌــل ؛ بحٌث كلما نضجت تلك الجلود 

ستخضـــع لهذه العملٌة ، وؼاٌتـــه اإلحساس باأللم 

، إذ لو بقٌت تلك الجلود على حالها ؛ فإن ٔإحساساً كامبلً 

الخبلٌا تفقد حٌوٌتها  ، ومع فقدان الحٌوٌة ؛ فإنه ٌفقد 

 األدراك واإلحساس باأللم .    
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